
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๘,๕๑๔ คน ขาดสอบ ๒,๓๖๙ คน คงสอบ ๖,๑๔๕ คน สอบได้ ๒,๖๓๕ คน สอบตก ๓,๕๑๐ คน (๔๒.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายนัฐพงศ์ หมืนแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายอภิโชค นาน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงชลทิดา ศรศักดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงพรไพลิน นันท์ดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นายชยุติ รัตนวิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นายธีรวัฒน์ ไชยสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๗
นายนันทวุฒิ ชุมพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นายพัทธพล คุณารักษ์กร

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นายภานุวัฒน์ สิบโท

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๐
นายวงศกร ปานิคม

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๑
นายวิราช หลานวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๒
นายศิรสิทธิ

์

คำมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๓
นายเปรมศักดิ

์

ประจวบบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๔
นายเสกสันต์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๕
นายเอกริน บุญคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นายเอกวิน วงษ์เบาะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๗
นายอิศรา แสงหาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นายอำพล มีดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๑๙
นายกิตติพงศ์ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นายตรัยคุณ ภูจอมจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นายธวัชชัย ธิเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๒
นายบุรินทร์ พาลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๓
นายพงศกรณ์ สอนนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๔
นายพันธกานต์ แสงตาวัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๕
นายศราวุธ ศิลาวิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๖
นายสวรักษ์ วงษ์จันทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๗
นายอนันต์ พระศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๘
นายจักราวุธ จันทะโยธี

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๒๙
นายชัชนันท์ สอนถม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๐
นายพิทักษ์ ใจสุกใส

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๑
นายวรพล ชุยทะเสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๒
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณขวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๓
นายสันติภาพ อินทรส

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๔
นายอนุชา เกษรลำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายอรรถชัย นาคสุก

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นายกฤษดา จุฬารมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายขจรวิทย์ มุ่งเขตกลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นายทิฆัมพร ชารีทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นายนริศ แสงแสน

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นายภูวนัย ทำนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นายวรยุทธ ขันติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นายศราวุธ ชาบุญมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นายสุพิชัย ศรีวิชา

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นายอมรเทพ นารี

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นายจิตติ ยาวเต่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นายณัฐกณฑ์ พิทักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นายธีรยุทธ จะโนรัต

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นายธรรมนูญ นะสุพล

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นายวีรพล เทือกเพีย

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นายศตวรรษ ดวงดีมูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นายศุภกร ศิริสาร

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นายสุธิกร บรรลุจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๓
นายอานันท์ โภคาพานิชย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

แสนโบราณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๕
นายธนดล ภูมิบุญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นายธีรศักดิ

์

กิงกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๗
นายบพิตร เวียงอินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๘
นายรุจิโรจน์ พินิจมนตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๕๙
นายวัฒนา แพงงา

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๐
นายศุภเชษฐ์ สดทะเล

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๑
นายสุขวิทย์ ฐานกลางซุ้ย

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๒
นายอภิสิทธิ

์

ชาติศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๓
นายกฤษฎา ศรีนามบุรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๔
นายกิตติวุฒิ โนนโม้

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๕
นายณัฐชานนท์ นามสีฐาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๖
นายทวีศักดิ

์

พรมแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๗
นายธนพล สุดทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวนิตยา ยารัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๖๙
นายมลไทย แสงสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นายวุฒินันท์ เค้าเหลือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นายศิริพงษ์ ชำนาญพล

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นายสุรศักดิ

์

ตาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นายสุริยะ โคชะดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๔
นายเกียรติชัย สินสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๕
นายกฤษฎา เวียงนนท์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๖
นายธวัชชัย ทองโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๗
นายพัสกร สุกุมาลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๘
นายรวินันท์ ขุนหาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๗๙
นายวสิน ศรีจันโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นายสหัสวรรษ ปญจวรรณา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นายอมรินทร์ ดวงมูลลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๒
นายเกียรติศักดิ

์

ขอมเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๓
นายธวัชชัย เค้าทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๔
นายปรีชา บุญจวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๕
นายวิชญ์ภาส วรรณนิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นายวุฒินันท์ จันทร์เพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นายอัครเดช พลประจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นายจักรินทร์ ดวงศรีฤทธิเดช

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๘๙
นายจิตกร กลางเหลือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นายฐิติพงศ์ บุสนาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นายปติพงษ์ นพพระโสก

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นายพิทักษ์ ทุมพร

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นายพีรณัฐ น้อยเล็ก

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นายภูมิพิสิทธิ

์

ข่วงสิมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๕
นายวุฒิพงษ์ โพธินาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นายกฤษณะ โคบุตรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นายธนชัย ขันตรีกรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นายนวมิน น้อยสุวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นายปรวัฒน์ คำมูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นายภาณุพงษ์ จิกจักร

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นายวายุ ศรีโนนม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นายสหภาพ โสภาที

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นายสิทธิพร ปากบัน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๔
นายเอกราช ทองล้น

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๕
นายเอกรินทร์ พงษ์กลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นายกิตติกร พิมพ์คต

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นายจักรพงษ์ พานุสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นายเทวราช เหล่าอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๐๙
นายเทพฤทธิ

์

มูลวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๐
นายธีระเดช ชิดหนู

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นายนครินทร์ ภูพิลม

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นายพุฒิพงศ์ สมเผ่าวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นายภาสกร ปะติโก

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๔
นายภูวนัย ภูเฮืองแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๕
นายมัยฤทธิ

์

มันทะลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๖
นายวิริยะ ราหา

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๗
นายณัฐกานต์ บุญประโคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๘
นายธวัชชัย เสนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๑๙
นายปฏิภาณ ไชยโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นายปยะมินทร์ สมสา

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นายยุทธศาสตร์ สีหา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๒
นายอัฎษดากร ด่านลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๓
นายอรรถพร หลักคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๔
นายเกรียงศักดิ

์

ชิดเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๕
นายธนานนท์ แคนมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๖
นายเบญจรงค์ สีไว

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวปยะธิดา สังคำพัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นายฤทธิชัย นารี

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นายศราวุธ วงษ์สิงขาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นายสหัสวรรษ ฤทธิฤาไกร

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นายสุวัฒน์ มาจุฬา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นายพุทธิพงศ์ คงอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นายกฤษดา มาศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นายณลงกรณ์ ผาไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นายณัฐวุฒิ มีคำทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นายธัชพล ปานเนาว์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นายธเนศพล นิตย์ใหม่

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นายยศพล หัดโนนตุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นายวชิรวิทย์ โคตรทองทิพย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นายวิทวัส แกล้วกล้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นายศราวุธ นนทะบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นายสุวสันต์ อุปแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นายจตุพณ โสนนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นายเจษฎากรณ์ ทันชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นายเฉลิมชัย วงศ์เบาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๖
นายฐิติกร แสงจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๗
นายณัฐพงษ์ โคตฮุย

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๘
นายณัฐวุฒิ เวชกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๔๙
นายธนภัทร ดาวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๐
นายธนาศิลป พลสูงเนิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๑
นายปริญญา เสริมทรง

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๒
นายมงคลชัย เคนมงคล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๓
นายวชิรวิทย์ ร่องจิต

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๔
นายศตวรรษ พรมวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๕
นายสุวิทย์ หัวนิล

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๖
นายเอกฉัตท์ โมราสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๗
นายกฤษดา วระฆัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๘
นายจักพันธุ์ ย้อยกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๕๙
นายณัฐกิจ มะยุโรวาส

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๐
นายธนวัฒน์ ผาจวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๑
นายนพเกล้า พาปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๒
นายปรัชญา สายอินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๓
นายพงษ์ศิริ บุตรจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๔
นายวรเมธ จันทร์โฮง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๕
นายอภิสิทธิ

์

คำสีทา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๖
นายเฉลิมเกียรติ ชนะสีมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๗
นายชุติพนธ์ โรจน์เจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๘
นายณัฐวุฒิ ผาสุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๖๙
นายนิธินันธ์ วรรณคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๐
นายวัชรินทร์ ทิพย์คูนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๑
นายศุภกรณ์ ทองโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๒
นายโชติพงษ์ นิมนขานิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๓
นายณัฐนันท์ ภูตระกาญจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๔
นายตะวัน จันดาเวียง

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๕
นายวชิระ คำสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๖
นายศุภณัฐ แสนสูง

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๗
นายกิตติพงษ์ จันดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๘
นายสิริพงษ์ ตีกา

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๗๙
นายสุวัฒน์ชัย เมฆวัล

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๐
นายอาทิตย์ สอนศาลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๑
นายจตุรวัฒน์ สิมสวน

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๒
นายชิษณุพงศ์ ปะวะละ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๓
นายไตรภูมิ บุบผาโสภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๔
นายธนากรณ์ เหล็กสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๕
นายจิรายุส รักษาพันธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๖
นายธนากร นามจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๗
นายมาวิน ต้นดง

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๘
นายเมธี หารปรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๘๙
นายณัฐพล โสมอุบล

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวธนัดพร พิมคต

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๑
นายพบธรรม กองตัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๒
นายวรากร สงฆนาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวศุภรัตน์ มังสุไร

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวสุพัตรา จอมทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๕
นายอภิสิทธิ

์

บัวเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๖
นายอภิสิทธิ

์

ยศธะสาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๗
นายกฤษณะ บุตตะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๘
นายคชาธร มณีสา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๑๙๙
นายณัฐวุฒิ ซาซุม

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๐
นายปยวัช ทองเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาววีรยา เพียจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวอนัญญา

ปญจพรอุดมลาภ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวชิราพร ใจวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๔
นายนิธิพัฒน์ คำค้อ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๕
นายวุฒิชาต ทิพวัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๖
นายสุรภูมิ กัณหา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๗
นายธีรวัฒน์ มูลนิภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๘
นายบดินทร์ สุนประสพ

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๐๙
นายสัญปกรณ์ พิมพ์ดีด

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๐
นายพงศธร ภูกระเณร

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๑
นายพีรพัฒน์ บุญถึง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๒
นายวัชรินทร์ พนาจารย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๓
นายฉัตรสวรรษ สอนหมวก

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๔
นายธนพนธ์ ทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๕
นายจักรวาล ชะรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๖
นายชนินทร์ ศิลปประกอบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๗
นายธนภัทร์ มูลโมกข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๘
นายนราธร แสนศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๑๙
นายผไท ครยก

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๐
นายยงยุทธ เบ้ามูลตรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๑
นายสปญญ์ สิงห์สมบัติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๒
นายกิตติกร แก้วบ่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๓
นายโชคเฉลิม บรรเทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๔
นายปยวัช ดวงอัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๕
นายพงษ์สวัสดิ

์

ช่างลาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๖
นายวรศักดิ

์

ล่ามแขก
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๗
นายณัฐพงศ์ พันธุ์แสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๘
นายถิรวุฒิ ใจหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๒๙
นายธนภูมิ เมาะราษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๐
นายนราธิป รักษ์วิจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๑
นายปรินทร ถนอมพันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๒
นายพัชกร มหาโยธา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๓
นายสันติ วงษ์แก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๔
นางสาวจุฬาวัลย์ รัตนะโสภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๕
นายธนาวุฒิ บุญนาดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๖
นางสาวนัทวรรณ จันทร์หล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๗ นางสาวประกายเนตร
เสนาสุ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๘
นางสาวปอถัก ศรีโมรส

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๓๙
นายภานุพงศ์ พรหมสร้างมิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๐
นายกฤษณะ นุศรีอัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๑
นางสาวปานทอ ศรีโมรส

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๒
นายสุทธิพงษ์ ยงค์ปชชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๓
นางสาวสโรชา สีวันแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวจิรนันท์ ดวงตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๕
นายณัฐพงศ์ มาจุฬา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ระดมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๗
นายนันทัชเดช ไชยพิเดช

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๘
นายพศวีร์ เลิศศิริศรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาววรุณยุพา วงษ์มุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๐
นายวีรวัฒน์ โคตรศรีวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๑
นายสิทธิมงคล ศรีชมภู

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๒
นายชวลิต เดชบุรัม

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๓
นายนัฐพล รัตนวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวภาวิณี ทะสา

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๕
นายสรวิศ โตสังวาลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๖
นายกายสิทธิ

์

นามศิริ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๗
นายชิดชนก ศรีวิชา

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๘
นายณัฐวัฒน์ เนืองพนอม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๕๙
นายพงษ์ธวัฒน์ กาบละคร

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวราชาวดี ราชวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๑
นางสาวสุจิตรา ดวงกำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นายชนาธิป รอดประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๓
นายบูรณ์พิภพ พรเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นายพฤษภา ปาสานำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๕
นายภาณุพงศ์ ใจแคล้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๖
นายภิญโญ เสนสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๗
นายเมธาสิทธิ

์

สิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๘
นายวัชรพล ทองสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๖๙
นายสุเทพ เคนานัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๐
นายศราวุธ นิลโคกสูง

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๑
นายสุทิวัส ใจตึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๒
นายนราธิป คำสอนทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๓
นายประเสริฐ คำมูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๔
นายพีรยุทธ เหลาพันนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๕
นางสาววรรณิศา แพงเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๖
นายสรภพ คิดการ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๗
นายกษิดิศ พาหะนิช

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๘
นางสาวชรัญพร โชคลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๗๙
นางสาวนลพรรณ รุ่งนก

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๐
นายธนวัฒน์ แจ่มวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๑
นายนพรัตน์ จันทร์เพียฟาน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๒
นายพชร ด้วงบุดศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๓
นายฤทธิพร กลอนโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๔
นายอลงกรณ์ ทองผา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๕
นายกรวิชญ์ ศรีศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๖
นายกาญจน์ ดวงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๗
นายจักรพรรดิ

์

สาชนะโสภณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวชยามร อุดมบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๘๙
นายธนะศร พุทธนารัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวนิธิพร เนาช้าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๑
นายปรัชญา ภูถวิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวพัชราภรณ์ พิเภก

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๓
นายภรวรรษ มณีวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๔
นายวริทธิธร

์

ฆารบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๕
นายวโรดม ศรีสุนาครัว

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๖
นางสาวสุชานารถ สุรขันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๗
นายสุธี สาระพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๘
นายหนึงทอง

่

แซ่จู
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๒๙๙
นายเกียรติศักดิ

์

ขุนรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาวกัญญาณัฐ สมศรีโย

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๑
นายขวัญชัย จันทรสมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์รินยอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๓
นายเตชินท์ จิรพานุรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๔
นายเทวา ไชยธงชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๕
นายธนวัฒน์ พาเหมาะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๖
นายนาวี ตะสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๗
นายปกรณ์ ถาวรกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๘
นางสาวพรรณธิพร เพียชิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวพัชราพร นุแปงถา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๐
นายพีระยุทธ ประสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๑
นายภูผา ผาวันดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๒
นายยุทธชัย ธนะโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๓
นายเวชพิสิฐ โสภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๔
นายวชิรพล อันภักดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๕
นายศักดิธัช สาริการินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๖
นายสหรัฐ สารศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๗
นางพรปรียา แก้วบุญเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ พระอารามหลวง

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๘
นายพลัฏฐ์ ศรีมงคล

๐๕/๐๓/๒๕๑๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ พระอารามหลวง

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๑๙
นายสหภาพ ปองพุดซา

๑๘/๐๙/๒๕๓๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ พระอารามหลวง

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวปาริชาติ ศรีอุดม

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ พระอารามหลวง

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวมยุรา คำโหยก

๒๓/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวจุรีรัตน์ กองเปา

๑๓/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๓
นายอนัตตกาล เต็งยง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๔
นายศุภวิชญ์ พงษ์คำพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๕
นายวีรวัฒน์ มณฑาทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๖
นายสรชัช ธนฐากูร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวพรลดา ผิวนวล

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวอรัญญา ดวงคำมุง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวอรญา พุ่มแจ้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวชลธิชา เข่งหุ่ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาวกษิดิกานต์

์

บุญไชโย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวจันทราทิพย์ จันเคน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวชัชฎารัตน์ ชัยพิมพ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวกรพิน ภิรมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวนันทนา เข่งหุ่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวปวันรัตน์ ชิวประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวปณิสรา ชิวประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาววริศรา หมู่มงคล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวแหวนทอง เนตรคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายชาญยุทธ์ รักธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

ถุงแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายภานุพงษ์ คำศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายเอกพงษ์ เกียงแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงภานุชนารถ ศิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกุลณัฐ ถามูลแสน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ ชินภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงรุ่งสิยา โคตรชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงวิรงรอง ศรีเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงอุมาวดี สุดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงธนิกา กางแม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชานิสา แก่นจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงกิตติภากรณ์ จักษุวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกฤตบุญ สมใจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายจักรพงษ์ หาญสุโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายอานนท์ แก้ววงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงอังธิดา งานไวย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปุณยาพร ทุมพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธนภัทร โยปจทุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายสุติพงค์ จักษุวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายสุขุมพงศ์ ดาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายเสกสรร สอนสระคู

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ มีเมืองเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

พร้อมพูน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายวัฒนพล ยอดมณีกาญจน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายพีระพล แก้วปราณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายสุริยา ใสปน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนันทวัน สูญพ้นไร้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ เฟองฟู

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองไทยสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปณิดา พรรณลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงชลิตา กอสันเทียะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายนัทธพงค์ พวงมาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปองพล พัฒนไพบูลย์สิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายฉัตรชัย ไพลคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวิฑูรย์ ไชยวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายวรปรัชญ์ พันธ์แก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายกฤษฎิสวิตต์

์

โมกขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายรัฐพิทักษ์ แดงขันตี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเมืองเฮ้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายตรีเพ็ชร สิริแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐภาส หวานเมืองปกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนวัตร ชำนาญเท

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายสิริภพ ไตรนิคม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายวีระพัฒน์ บุญศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายปยะพงษ์ คงเกิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายศตพร ฝอดสูงเนิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายจุดติโชค ศรีสังข์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายเจตต์กานต์ หวานเสร็จ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายธีรดนย์ โนนทิง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยหาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายเสาร์พรชัย ภาคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายพิพัฒน์ กุลจันทร์ศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายภูวไนย ชัยทาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธีรไนย แซ่ลิม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสุกัญฐมาส ไกรอ่อน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงวรรณภา สมวงษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ ผิวสอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอรรฆพร อุปถัมภ์ชาติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอัยรดา งาแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุภรัตน์ ลัดโลด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศิริญาพร ศิริโอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ อิงษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ หลวงราชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนันท์ธิดา เมฆวัล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๖ เด็กหญิงกฤตนานันท์ พันแสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงพรนภา เกลียงโท้

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กล้าหาญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอริสา แดงขันตี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุทัศนีย์ กุก่อง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงจิรดาพร พิมพ์ตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงวิภาพร ขันทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุธาสินี สุวรรณไกรษร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอัญชิสา จินตนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอารียา สระโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอุมากรณ์ พันศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงไอรินทร์ สิริเจริญรัตนกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงณัฐธยา สิทธิทอง

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงณีรนุช ประโลม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทุมพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์ชาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายพงศธร พิทักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ผ่านแผ้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายมีสุข สมีแจ้ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอัดชา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายวัจน์กร เพียโคกแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ บูรณะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงสิริพร เชียงนางาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงอุบล จันประทัศน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวณัฐธิดา ชุมยางสิม

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวเพ็ญลักษณ์ ปุยนอก

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวนันทพัทธ์ ชัยศิริอุดมโชค

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๓
นายธีรภัทร์ ดวงกุณา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวนันท์นภัส เวียงผดุง

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๕
นายตันติกร พุทธสอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๖
นายอภิรักษ์ น้อยภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวไอยราภรณ์ คะเชนทร์ชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายปติพิชญ์ ขันที

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายชินพัฒน์ ปทุมสูตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายภัทรพงศ์ นิโลบล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอธิชา ประเสริฐสังข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัฐชยา เมธาชนก

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายดลลัชนัย จารุไชย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายปุณณวิช เดชดอนบม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายกีรติพงษ์ สุภาพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุทธิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา นวรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงแพรวา มาเพ็ชร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกัลยกร ดังดอนบม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายพีรวัฒน์ อ่อนบุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๑
นายสุทธิพงษ์ โนนทนวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายชญานนท์ มธุรัญญาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกิตติกรณ์ คำพิลัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายนนทชัย ลำพุทธา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้านวังขวา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายวีรพันธ์ หาญโก่ย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายกฤษดา ตังภูเขียว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายภูมิล คำพิลัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกานติมา ห่อดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุธาศิณี อุปฮาต

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงนฤภร พานทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายเฟองฟู ขานสันเทียะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายภควัต ดังดอนบม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุรศักดิ

์

จันทดวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงทิมากร บุตรดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายพัฒพงษ์ พรมทา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายจักรพงษ์ เมืองฮาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพุฒิพงษ์ พานิชพันธุ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายจิรายุทธ แสงเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงอภิชาติ ทองดอนบม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงอภิวัตน์ สมมาตย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวิชุตา คุณทุม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุภาวิณี ก๋าเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงกัญญาภัค หอชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงณัฐวิภา พลทะจักร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงพัชรัตน์ กสิวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงศิริพร เสตะสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงสุจิตตรา อุ่นตูม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอัญชลี ศรีโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงธารสิตางค์ นามมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายดนพล ช่วยยา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายธนธรณ์ ดิษฐ์ขุนทด

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายมังมีชัย

่

อ่างทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงเมทินี นารอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนันทกานต์ จิตรจำลอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนภาพร เพ็ญศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงณัฐฑริกา ทองประเสริฐ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงทัศนีย์ เฉลียวฉลาด

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปล้องทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนิรภัฎ รัศมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงปยธิดา ขุนจร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอัมภาพร เหล่ากาสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายธีรพงศ์ นันโมง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายวรชาติ พลศักดิซ้าย

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกัลยาวดี อุนาสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงจิรัชยา ทองเกษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงจุฬาขวัญ แก้วใส

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐศิกานต์ แซ่เบ้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงเฟองฟา อินทฤาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุภาพร วงษาเนาว์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงอรนุช มาตย์นอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายภูริพันธ์ จันทะบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายรชานนท์ สวัสดิวอ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายฉัตรมงคล แย้มศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐนันท์ สีจันแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวราวุฒิ แสงศรีเรือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวรินทรา ปะวะละ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงดวงหทัย คำทะเนตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๐๙ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำสมศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงปนัดดา อันมาก

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงวิภา รสโสดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุทธิดา พรมจารีย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐกานต์ ถานทองดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายจตุพล ผ่านวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายชินมิษ นวลบุดดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายศรัณย์ภัทร บุณยกรสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาพาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปยะนุช จุเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงพลอยทิพย์ เข็มสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อนุสุเรนทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงอภิสตรี อุส่าห์ค้า

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวันชนะ สงไพรสน

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอฐิติยาภรณ์ ไปวันเสาร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๔
นางสาวกัญญารัตน์ สอนจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

ศพอ.วัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายวรการ สันเสนาะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทุมมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงปภารินทร์ แองดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงมาริษา ศรีโสภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สิทธจันทะเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงกฤตพร โพธิหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงศุลีพร สิมมะลี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงบุษบาวรรณ การสมบัติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงนัชชา สามหาดไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงนวนันท์ โกกอุ่น

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายณัฐนรินทร์ อ้วนพรมมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายวรภพ ไชยโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพรนิภา แสงเหลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงศิริรุ่ง สอนเพ็ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลวงทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๐
นางสาวกมลวรรณ จันทวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๑
นายอาด จำเริญสรรพ์

๐๔/๑๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๒
นายศุภศิลป รถกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๓
นายสุภีร์ เสริมสาย

๒๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๔
นายอภิสิทธิ

์

คงนาน
๐๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๕
นายชาญชัย เทียงภักดี

่

๒๘/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๖
นายอภิสิทธิ

์

จินศรี
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๗
นายนิติศาสตร์ สาลี

๒๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๘
นายรัชวัตร สังฆะมณี

๐๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๔๙
นายวันเฉลิม สุตพรม

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๐
นายคมกริช ศรีวิเศษ

๑๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๑
นายณัฐพล ก้อนคำ

๑๘/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๒
นายอภิชาต วาโย

๐๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๓
นายวรวุฒิ บุกบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๔
นางสุวรรณี ธงอาษา

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๕
นางสาวธัญญารัตน์ อาคะราช

๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๖
นางสาวพิมประภา พรมดี

๐๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๗
นางสุขุมาภรณ์ จันทรประทักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๑๐

ศพอ.วัดศรีนวล วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงรุจิรดา แก่นท้าว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก วัดสระทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงศันสนีย์ นาคปล้อง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุภาดา สายญาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงศศิกานต์ หาญสุริย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๒
นางสาวไพรินทร์ จงไพบูลย์

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

บริษัท ซีพี แรม จำกัด

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายวสุพล แวะพิง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจิรวดี เขตบำรุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายดิณณภพ เภาวิรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายปฏิมากร จันไตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงกิตติยาพร พัฒนพิบูลพงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ เนียนกระโทก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายจักรินทร์ ศิริขันธ์แสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพนิดา แรงโสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ นามพิกุล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายจามร รัตนดวงแสง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายฐากูร ครุพรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงชนิดาพร สีหาวัตร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกมลชนก คำศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงรุ่งนลิน อินสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจตุรพร ศรีสิทธิพรหม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายสหรัฐ มีโชค

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกฤติยา เดชดอนบม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงวนิดา วิกาสาโร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงอธิติยา ทนกำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล วงษ์มาตย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงจันทรดา กาพย์แก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธัญญธร ยิมทัต

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงทัศนีย์ สำราญตีภักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงชลลดา จันทาอ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงเทพฤทธิ

์

หยิบสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายจิรภัทร ชานนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายจักรพบดิ

์

มุตนุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายสุริยาภพ อมูลราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ทำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ หลุ่มไส

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายเอกลักษณ์ โนนท่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงพรรณิภา บุรวัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๕
นางสาวธัญนรัฒม์ พลสาคร

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๖
นางสาวมินตรา แซ่โซว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๗
นางสาวอุไรพร คำชุ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๘
นางสาวอัญชลี ฟองอ่อน

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๕๙๙
นางสาววรรณภา ภักดีโยธา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๐
นางสาวเกษแก้ว จันทร์เล

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๑
นายชินวัฒน์ พูลศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๒
นางสาวอรวรรณ แก้วเหล่า

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๓
นายฤทธิเกียรติ ศรีมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๔
นางสาวพัชราภรณ์ ยางก้อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๕
นางสาวสุภลักษ์ ยศธสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๖
นางสาวชลดา พวงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๗
นางสาวธิดา แก่นไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๘
นางสาวเกศรินทร์ แสนศิลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายอาทิตย์ บุตรโคตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายภูมินทร์ ประธานี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายวชิรวิทย์ โนนทิง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายศิวกร บุตรหลอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอดิรุจ อ่อนชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผ่านวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา อาจมนตรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กุดทิง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงรุ่งเรือง ผ่านวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา มังคัง

่ ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายกฤษฎา ทองโคกสี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

วัดบ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงนันทพร คำมูลอามาตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงชลธิชา สมมะวัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวิระดา หนอปญญา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายณัฐวัตร บัวแดง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงฉัตรมณี ลือแมะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงศิริพรนภา นามโยธา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายอนิรุต โคกเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธเนศพล ชินคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพชร องค์นาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงทิภาภร์ พาเบ้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุนิษา พลศักดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายภูวนาถ บำรุงรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายฤทธิเดช บุตรโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปยพรรณ แหยมแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายนันทวุฒิ บุตรบุราณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายกมลเทพ ศรีษะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายสิงหราช สิงห์แสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายวรวิช สีหะโตค

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวิชิตพงษ์ แสงน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงปวีณา หินราชา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงธิติวรดา พงศ์รัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงธารารินทร์ สีลำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายอนุชัย แสงใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงธนภร มหาหงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงไพรินทร์ ดวงใจธรรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงกรรณิกา ลครพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญใบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงพิชญา คำใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลครพล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำนวนดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๐ เด็กหญิงแหวนพลอย อนุสนธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงศิริวรรณ อดทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศิรินภา ประดับคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอภิญญา แพงกิง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธนธรณ์ วงพันสา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธนพล สืบไชยสงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายศราวุฒิ เสาศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ชมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงเตชินี สอนตาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพนิดา โพนนอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงภรณ์นภา สิทธิเสือพะเนาว์

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงลลิตา พานิชย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงศศิภา บัวชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา สีเกิง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุจารี ยาวาป

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงดารุณี แสนพลี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ริพิมพ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธนวัตน์ คำภาสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปนัดดา บุญหล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายกิตติภพ ศรีบุญฮุง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายอดิสรณ์ ศรีวิลัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพัชรนันท์ อดทน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงบังอร วงษ์พระจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงสุขสมพร แกบสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายภูมิพรรดิ สมอทำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายวรชัย อรัญโชติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายจักรกรินทร์ บัวเล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ก้อนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายรพีภัทร นาสินสร้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายชุติพนธ์ กัสโก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงศยามล จงไพร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายดิเรก อุปฮาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายอธิคม แสนสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายอภิเดช ลครพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายฌานิช พันธ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพิศมัย กองทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงอนัญญา แก้วมะณีจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงจิระภา ไชยศรีชลธาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายอรรถพันธ์ อรุณรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงบุศรา แพนไทยสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายอนุพงษ์ ศรีอำพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายอภิรักษ์ ดีนิล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงศุภาภรณ์ โคตรนรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสตรีรัตน์ พันธ์ศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นักธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายชัยพร ปญญายาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายฐิติกร สมเสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายมีชัย อุปฮาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวรรณวิสา สีนวนจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์ พุทธเสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงจินตนา ก้อนอิฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ละครศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา สีหาบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายนรเสก อุปฮาต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนฤมล วงษ์จันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายนวพล สุวรรณศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายนวพล มีควร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพิมาภรณ์ วาโย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงวริศรา สุดศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายวีรวุฒิ ชดพรมราช

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายสิทธิโชค แสนศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงอนัญญา จันทวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอานนท์ มาศวรรณา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๓ เด็กหญิงพลอยณพัทธ์
ศรีเสริมวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายกฤษฎา สะเทือนไพร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายบดินทร์ แก้วใส

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงนวียา ไทยน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงวิภาพร ล้านพลแสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอนุวิท แน่นอุดร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายพีรพล ทองอาษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอำนวยพร อุปฮาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายปยะราช พิมพ์โยโชค

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายสรนันท์ สิงห์สถิตย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงธีรนาฏ อ้วนผุย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงศิณีญากรณ์ ภูมิเพ็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายอัครเดช เหล่าทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงพิจิตตรา จำอินถา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงปนัดดา ภูคำวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์หนองโพน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๒๙
นางสาวสมิตานัน เกษศรีรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายธนวัต ชาแสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๑
นางสาวลัดดา เหล่าอุทา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๒
นายบุญนิธิ โหมดนอก

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๓
นายรติพงษ์ คำแสนพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๔
นางสาวทิพธิดา ศรีจันท้าว

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๕
นายทักษิณ สิมสิริวัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๖
นายอิทธิพล เพชรสมัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวลัดดาวัลย์ พันธุพรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๘
นายสายฟา บับภีร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวภูริดา โขมพัตรา

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวรัชนีกร อ้อมนอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวศิริวรรณ นรราช

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๒
นางสาวสุภัสรา วรชินา

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๓
นางสาวสุดารัตน์ วาระกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๔
นางสาวสุพัตรา สวนผล

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๕
นายอภิสิทธิ

์

หลาบยองสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายภูริพัทร์ ยาทองไชย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงจุฑามณี ชินพลอย

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปานปรียา ขวัญพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายกันตชาติ ศรีอุดร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธนกฤต ชมพบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธนกร ชมพบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงอภิรดา แก้วใส

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงจิตรดา อุตทะกัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปนจาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงปยะธิดา แพงโน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ชุมรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปยะธิดา วงค์ชารี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพรรณพษา ไชยพิมูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายสหชัย ทิพฤาตรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงจิตรานุช แก้วใสย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธนกร ศรีพรมมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปาริศา เสริมเหลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพรนภัส จังหาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายสิทธิชัย น้อยสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงณปภา กมูลเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสาลึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ คำสุนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายทศพร ศรีพรมมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายทิชากร ศรีพรมมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเนตินัย บุญทุม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายนภัสรพี ชาวพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงทักษอร อุทัยแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายมงคล สุริยะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงณีรนุช ภูพันธะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ พลเยียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายนิรวัฒน์ ดีชัยชนะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายภูสวัสดิ

์

ภูพันธะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

ทาสีขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปนัดดา หมืนเฮ้า

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธีระภัทร สิงห์สถิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายไขแสง สาสีดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายจิรภัทร์ อุทัยแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิรุณยา พรรณโส

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงรวิสรา เทียนปลัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงวนิดา ชารู

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวัชรี ต้นกันยา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงศิรินุช โอฐพิมพ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไชยเนตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงอภิญญา สีหาราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายจักรกริช จำบัวขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวโค้ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายตะวัน แข็งฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธีรพงศ์ โคตรโยธา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวศิน สินจตุรัส

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายศิวา สาชำนาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกรกนก ศรีละโสภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงกวิตา แสงจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกิตติพร จารมาตย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ เสริมสาย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกุลทิพย์ อุตส่าห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ มหาชน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชญานิศ แสนศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงชลินดา คำหลอด

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงฐิตาภา ศรีแก้วนำใสย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงณพิพร ชิลนาค

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงดฤษธร มุสิกวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงธนัญชนก มนต์วิเศษ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงนภัสร แสนกัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวนภัสสร บุญชู

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงนฤภร โคมร้าย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงปนัดดา สันโดด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงปวีณา เหล่าพักสาร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์วิเศษ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพณิดา เสือสะเดา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ น้อยศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงพัดชฎา เนตรวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงภควรรณ เนืองลี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงรัชนีพร นามห้วยทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงวริศรา พินิจมนตรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงศศินา พันชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงศศิประภา เลิศกาญจนวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะปดชา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสิริกมล มงคุณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุทธิดา แสงรูจี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงสู่ขวัญ คำเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอนุชศรา น้อยศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอมรวรรณ วงษ์คำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอรสิริ แก้วแสนเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา จิตแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์แก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอารียา พุทธวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงเอมอร ลิมวงศ์รุ่งเรือง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงไอศวรรย์ รชตรุ่งโรจน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายจิรธาดา บัวใหญ่รักษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นายณัฐกิจ คำภูธร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ โพธิหล้า

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๘
นายภานุพงษ์ ลิละคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวจิดาภา คนยืน

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวชัชฎาพร ไกรพินิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงชัชฏา ทิพฤาตรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๒
นางสาวณัฐริกา วงษ์พล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๓
นางสาวดรุณี ภูงามนิล

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวนฤมล แฝงเมืองคุก

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงนัฐฑริกา เลิศกาญจนวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวบุษบา มาตสีหา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๗
นางสาวปรียานุช ชุ่มอภัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวไพริน ล้วนเปรมกมล

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๔๙
นางสาวภควดี เจริญสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาวรัชดาภรณ์ มุงคุณแสน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๑
นางสาวเรวดี วงค์ไชยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ทัพสุริย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองขันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๔
นางสาวศศิกร ไชยวงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวศศิวิมล บุญหลัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๖
นางสาวสุวิมล คำแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธาผาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวอัญฑริกา จอดนอก

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๕๙
นางสาวอุมาพร สำนักวังชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๐
นายธนภัทร

บุญกาญจน์วนิชา
๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๑
นายโฆษิต คำมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๒
นายจิระศักดิ

์

ศรีคัตทนาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๓
นายเจษฎา คำบอนพิทักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๔
นายชลนที พานน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๕
นายดนุพร ชัยศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๖
นายนุติพงษ์ พิมพ์วันคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๗
นายปญญา บัวใหญ่รักษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๘
นายอภินันท์ จันทเจียง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๖๙
นางสาวจรรยพร เพิมพูน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาวญาสุมินทร์ ลุมประถา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๑
นางสาวฐาประนี พุตสุด

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๒
นางสาวนริศรา คำบุญเกิด

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวปวีณา นิกรแสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวปยะธิดา เกียรติธนาวนิข

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวพรพรรณ จันทริมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวมัลลิกา วรวิเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๗
นางสาวรัตนา ปดสายะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวลิลณี ภูงามเขียว

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาววรัญญา ธนยศเมธี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวศุทธินี สาสีดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวอมรรัตน์ ต้นกันยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวอาทิตยา วงษ์โคกสูง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวกนกวรรณ ทุ่มศรีลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๔
นายพิสิทธิ

์

พิณพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวศิรภัสสร บุญทัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๖
นายนันทศักดิ

์

แก้วยม
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๗
นางสาววราภรณ์ หงษ์ขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๘
นางสาวกัญญารัตน์ จันทะกลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงทอฝน บุพผาชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงนิศาชล ศรีพิทักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงวรางคณา คำภิลัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดวงประภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายนิภัทร์พล ศิริขันแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายปรมินทร์ เพ็ชรนาค

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายวราวุฒิ แนวหาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายสิทธิกร ทะบัญดิษฐ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายอภิรักษ์ นาคมาก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงเนาวรัตน์ คนกลาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ขก ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงศศิธารา ราชกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดนาง้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๐
นางรัตติกร จุดทะนุช

๐๓/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายรชานนท์ บรรเทา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายพิริยะ ธนนา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายกิตติวุธ นามวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงอรอุมา อ่อนสา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายมงคลชัย สรรพอาษา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงวนิดา พงษ์คำผาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงวรรณภา แน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงนฤมล แสนทำพล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกรชกร หมุดผา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายกษาปณ์ ยาทองไชย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายกิตติธรรม คำศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายกิตติภณ ทาโม้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกิติพงศ์ ดีโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกุลณัฐ กิตตระการ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายจักรรินทร์ พิศณุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงปนัดดา ภูพาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปาริชาติ ผิวคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงปาลินี จิตรเสงียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไปปะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอนุชิต ศรีหามาตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันญพิลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายศุภกฤต กองสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน วัดแจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๔
นายนครินทร์

ธาดาอิสราพานิช
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภูธนสิทธิ

์

ภู่ธูป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ริมคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงพิชญ์นาถ ศรีระบุตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา
วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอดิภา สีหาวัตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายปรเมษฐ์ คำโคก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฐนรี ทองลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา สารคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา
วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนิลดา บุญมี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกรรณิกา วงษสา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงธัญชนก ครุฑตำคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายทักษ์ดนัย ครุธวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปทิตตา ผิวนางาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุทัตตา แถวทองคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงกนกพร โนนสุภาพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา
วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงกิตติยาพร ขุลีหลาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอุษา พลตรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายสหรัถ จิณะไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายสุภาษิต อุสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงศริษา คำใบศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงปริษา บอกสันทียะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ โม้ภูเขียว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงอธิชา ก๋องแก้วเฮียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายกิตติเทพ อินทะแพทย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงรุจิรา แพรบัว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงกฤษณา ทองทับ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงศศิมา แก้วสีสุก

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จำรัสภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๒ เด็กหญิงสุพรรณชนิดา
กนิษฐกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายธนกร เจริญรุ่งเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงรจมาศ กุดยุง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงไพริน แสงขันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงศรินดา เรืองสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายพสิษฐ์ อักษรณู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์สวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายพฤทธชาติ เกษแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายมหิธร มีมังคัง

่ ่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายศ้กดิรินทร์

์

เชือปอง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายวรกานต์ สายบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายชนะชล ชิณหงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงนันทิดา สระศรีแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงอิษฎาอร ศรีบัวบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงปณิสา ช่างทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอารญา ถินพุดชา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงภคพร เจ็กภูเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณศุภ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงศริญาพร ภูมิพัฒน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงอุไรพร สมภาค

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสายสมร ผาเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงอนัญญา แสงถลุงเหล็ก

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงลลิตา ชนะมูล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายรัตนพล ธรรมดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวศิน สายกระสุน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายกฤษณะ จำปาหวาย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงรวิภา ภูมิพิพัฒน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงกัลยาณี วิจิตรลักษณา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินสีหา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ กองศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงกาญจนา นามโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงมินตรา ประจำเมือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงเมย์วิกา ประจำเมือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงรจนา นามโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา มะลิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายภูษิต ภูกองไชย

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภูผา ติตะปน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายจิระพงษ์ โสภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสายธาร สิงห์ขวา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงพรหมพร พรมบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงแสงธิดา จันสนิท

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนวลจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธีรนันท์ บุรีจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๖
นายจักรจิตร บุญตา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดทาม วัดทาม  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๗
นายเจษฎา อนันต์ตภักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๘
นายธรรมนูญ อังกุด

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๐๙๙๙
นายนิติพงษ์ ศรีทาสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๐
นายสิทธิศักดิ

์

ภาคลัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๑
นางสาวพรทิพย์ ภูมิพิพัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวัชราภา โสภาบุญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๓
นายศตวรรษ เบ้าเหนียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๔
นายฐิรวัฒน์ ตีตะปน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๕
นายธนทัต แก้วทุย

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๖
นายปุณยวีร์ มูลเชียงใต้

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วทุย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงรินรดา ก้านบัว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงนิชานันท์ นามจันดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดราษี  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายอนุวัตร เข็มกลัด

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายทวี รามแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ นาศพัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายรณชัย ขำณรงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอินทิรา ดอนซ้าย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายสุระพา มูลจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงมัลลิกา แก้วพิมพ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายก้องภพ ชาติชนะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงดุจดาว มูลจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายนิพล สุนันตะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายศรายุทธ เสมสำราญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายสมพร เพ็งสา

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเมขลา กาลนาค

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายอภินันท์ ภูมาก

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายพรรษา มีความสัตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายไวยกูล แก้วสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เสเล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงธนาวดี ถินนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอรัญญา ปดตาพาโพ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงชนิดา โพธิอ่อง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชัยศิริ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงจันจิรา นามทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสาธิตา มหานาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายกฤษณะพล รังมาตย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ เจริญมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกาญจนา คำภาเขียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายจีระวัฒน์ เหินสันเทียะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงดาริกา พิมพ์แก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนะรัชต์ กำภูเขียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธนันชัย ทุยเวียง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธิติวุฒิ คำเส็ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงนิชาดา ดีสะอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงเปรมวดี สีแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงพรธีรา เหลาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพิณทิรา ชัยมีเขียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงภัทรกันย์ ไกยสวน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายมินธาดา แสนหล้า

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองภู

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายวายุ ใจวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายวุฒิชัย หมืนหาวงษ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายศรัณย์พร ชัยสาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายศุภกิจ สุวรรณลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสวิช พุ่มจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงขวัญจิรา กันหาเรียง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผ่องแผ้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ คำสิม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพีรดิษฐ์ เชือสาวถี

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยขัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายวุฒิชัย เนินผา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุจิรา ชนะนิล

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุนิษา ตรีเทพ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๑ เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ ก้อนเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายอาทิตย์ วิลัยเลิศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวไอลัดดา มูลอาจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวสุภาภรณ์ จวบลาภ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๕
นายเจตพล สาระจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๖
นางสาวกนกพร กำไรรวย

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๗
นายมินทฎา ศิลปรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายฉัตรตรี กุลชาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายสุชาติ สีหาวัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ สุวรรณมิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงธนัญญา อินทะสร้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกฤษฎา นามนัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายสมโภชน์ สุทธิประภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญสอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงกนกพร ลุนอุดม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนิลาวรรณ์ สมคณะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงปยะธิดา บุญครอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพัชรพร ชูศรีทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายธนาธร อินทะสร้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงพรธีรา ศรีหาพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงอำไพพร มหามูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงพิยดา คลังภูเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอิสระ เกษแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายพีระพัฒน์ กันหาเรียง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายอภิชัย เยือใย

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายตะวัน นารถประนิล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสาวิตรี ลีเวียง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายชนะชัย คำแร่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายวีระวัฒน์ จันทลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายวัชรพล ขวัญแจ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสามารถ เครือแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฐพร แสงวิเชียน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอัฐชราวดี ศฤงคาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายโสภิตนภา กัณหาเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลุนอุดม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงนิภาพร วงษ์หาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงพิมพร พลบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วกำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงนริศรา พลเหลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายคณิน ขันถม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายเจนวิทย์ หงสา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายพงศธร ภักดีโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงพรชิตา พลเสนีย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอัญชลี ภูมี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายภูเบศ มูลโส

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอรวี พลเสนีย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวายุ สุขเอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงณัฐกาน ถือคุณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายอิทธิชัย กามูลละคร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปยธิดา บุตรสาระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงกัลยา หาญศึก

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๒
นางสาวกัลยาวดี เกษตะระ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๓
นางสาวพุทธวรรณ จันชะนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๔
นางสาวอาทิตยา เพชร์ขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๕
นายดนัย เดือนา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๖
นางสาวเปรียวลม แสนเสริม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงวรรณวิสา พันธ์คำเกิด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงรัตนา คำพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ลีปา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำขวา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงสุภาพร วรรณชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายชินวัฒน์ ศรีแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงภานุวรรณ สีกัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงอภิญญา พวงจำปา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สัตถาผล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงสุชานุช สีสมพุทธ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงวรรณภา ทองกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายลัทธพล ลัดเหลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายณัฐดนัย เฮ้าแปะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสนประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงหทัยชนก กุลทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายยุทธภูมิ หาญลำยอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายณภัทร คงเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายธีรภัทร สีหา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายสุรเดช สุขเกษม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายพชรพล ภาเฮือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ นามวงษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายศักรินทร์ เอกตาแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงเขมิกา เหล่าสุนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกตาแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายภูริพัฒน์ สมภาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงศศินา ไชยสงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายคมกริช โพธิศรี

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายมงคล โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอนวัฒน์ โฮลอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงนุจรี โพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แข็งฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงวรนุช สังทองดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายอรรถวิทย์ แสนสีมนต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงปทมาวดี โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงฟาใส อาษาสนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๓
นายก่อพงษ์ โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๔
นายนรวิชญ์ วิสีสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๕
นางสาวกฤตลักษณ์ กันชม

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๖
นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๗
นางสาวจิราพัฒน์ รัตนนาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๘
นางสาวจิราภร ภูทองเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๕๙
นางสาวปาริชาติ ดอนบ้านเขียว

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๐
นางสาวเพชร์รัตน์ แซ่เล้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๑
นางสาววรัญญา มาขน

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๒
นางสาวสกณกานต์ สะตะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๓
นางสาวอรัญญา ครยก

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๔
นางสาวจันทร์สุดา โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๕
นางสาวชนินาถ โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๖
นายจิราวุฒิ อินธิแสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๗
นางสาวนำทิพย์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๘
นางสาวนิภาวรรณ ชาวม่วงขวัญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๖๙
นายอัสนี สีหานาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๐
นางสาวทรงพร ประทุมชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๑
นางสาววรุณี แสงจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๒
นางสาวศิริวรรณ ครยก

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๓
นายณัฐภูษิต คำเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๔
นายอนุพงษ์ ลำขามปอม

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๕
นายสหัสวรรษ พันธุชิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๖
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วใส

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๗
นางสาวเจนจิรา กันทำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๘
นายกฤษณะพงษ์ ติวไทยสงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๗๙
นายสหรัฐ อ่อนพุทธา

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวรุ่งทิพย์ ปะโมทาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๑
นายกฤษณะ ศรีโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๒
นายธนาวุฒิ แข็งฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๓
นายศรเพชร เถรวงแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๔
นางสาวนฤมล โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๕
นางสาวนันท์นภัส วิชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๖
นางสาวอริศรา รัตนะภูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๗
นายชิณกร มุงคุณคำชาว

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๘
นายธีรภัทธ์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๘๙
นายมานพ เอกตาแสง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๐
นายนัฐพงษ์ ชูเชิด

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายณัฐดนัย แก้วบุญเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงอินทิรา ดีสีนู

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มืดทัพไทย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงจันทร์สุนี พรมดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายนัทพงศ์ มะหัตกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงเก็จมณี เพชรคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายธนากร นิตุทอน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายรัฐภูมิ แสนปอ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงปวีณา สิงหาเทพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวรรณวิภา ประทุมโคตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ภักดีปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงเพลินศิริ ชินอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายกฤษฎา ม้วนโคกสูง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายเจตพล พลอยเหลือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดงเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

สุกุมาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงเกศฐิณี ดัดเสือ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมมี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงนันธิยา ขจรบุรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงภัทรสุดา แสนโท

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีชามุกข์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงวริษา เทพจันดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายก้องภพ ข้อสูง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายอัษฎากร ปกธงไชย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายธนพล เมฆขุนทด

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ใยแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงจันทิมา ภูกองไชย

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงจิราพร ธรรมสวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงณรินทร์ญา กงนอก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงผกามาศ ละครเขต

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพัชณิตา ทองนาเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงวันวิสา ดัดเสือ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ ดอนภักดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายวีระยุทธ ดอนอ่อนเบ้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกุลธิดา เนืองมัจฉา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงชนิดาภา นาธงชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงผกายมาศ แสนโท

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงพัชรดา นาทันลิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงสุนิตา ธัญญานนท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายชลันธร มูลแอด

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายตรีเพชร คงดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ ประจงค่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายสหพล แก้วหานาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกัลยา มาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงนริศรา กงมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงปารวี มาบ้านไร่

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงวิยะดา สิงห์สำราญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอาทิตยา น้อยมงคล

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายจีรพัฒน์ พิมพิสาร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายชนะชล ไชยสัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายชาญชัย ปาลสาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายอัครเดช สูงสุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อัดโดดดร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ ชัยหานิตย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงปทิตตา ผ่านไชย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงปยธิดา ชัยประเสิรฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษราคัม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงบุษกร เวียงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๗๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คงไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงสิรีธร แสงหาชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา กลางบัว

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงอารียา พันธุ์กาฬสินธุ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๔
นางสาวจันทร์ทิมา อุบลบาน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายปภพ วังคาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายมนตรี สอาดจันดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๗
นางสาวรุ้งฟา สุกุมาร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๘
นางสาวเกศินี ชัยศรีสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๕๙
นางสาวพรวิมล วงษ์สุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๐
นางสาวสุภาวิณี แสนมุงคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๑
นางสาวหงษ์ทอง บุญเลิศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงไอยริศรา แก้วดอนโมง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงนิศาชล แก้วแสงใส

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงนริศตา มหาหงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๕
นางสาวสุนิสา อาจจำปา

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๖
นางสาวอติมา เทียมโคกกรวด

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีปทุม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายก้องภพ ไชยสุมัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงรักษิณา หาญนอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพรรณิภา เลิศกมลรัตนกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงภานุมาศ วงษ์สีแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงขนิษฐา กิริมิตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงสุชาดา สุนสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอชิรญาณ์ วัดเวียงคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ สานิพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงสุภาวดี โนนศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิทอน

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงธิติกาญจน์ สีพรมติง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ กาญจนาภิพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงภัคจีรา อุปถัมภ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นามแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงสุทธิดา ภูจอม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงธนพร แสนประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายณัฐนันท์ โรจน์บุญถึง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายฉัตรชัย บัวภู่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายสุเมธ อาจคำมูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงวัลลี บัวภู่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายวสุธร เรืองเสมอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงอุลัยพร พรมขัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายวันชนะชัย แสงไสย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชุนสาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายบรรหาร คำโมง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองสมุทร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๖
นายชำนาญ ไผครบุรี

๐๑/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายกิตติกร สงวนความดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ หมันนอก

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสุวิภา เมฆโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงไรวินทร์ เหล่าสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพิยะดา แสนพล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงฐานิยา สวนสมภาค

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงเพชรพิชชา กุลบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดสีลาขันธ์  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายกนกพล ห้าวหาร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายชัชนันท์ คำภาตัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงเกวลิน คำบุญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ กลุ่อมปญญา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงศิรประภา นาหนองตูม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงภัทรธาวดี นามวิเศษ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงมลลัดดา บุญตัว

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงธิดาพร เรืองพลวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์สุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายชยุตม์ ชมภู่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายดนุพร เหลาดิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายธนากรณ์ ทิพยกรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายพีรพงษ์ หงเหลียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนสีมนต์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายอนุวัตร ซาทุม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศนิยม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงสุชาดา คำเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุภาวีร์ ปานเนาว์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงอภิชา พิมพ์เพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์เพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

พละกล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายชินวัตร อุปฮาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายธีรภัทร โสดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายพีรภัทร บัวระภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายสิทธิชัย โสสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายอภิษิต โพธิสัตย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงกัลยา กาศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงณัฐมล ทิพย์ตำแย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงไพรรินทร์ สำนักบ้านโคก

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงภัทรลดา ฤทธิคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงรัชนีกร ดอนเมืองพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงวรรณวิษา ขามธาตุ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงวาสนา ศรีมุกดา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงบุษรา แข็งขัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงศิริวิมล ศรีแสงกรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงปยะพร สิงห์บัว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๐ เด็กหญิงจันทร์จิราพร
วงษ์สนิท

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายอนุสรณ์ เนืองชัยยศ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๒
นายภูเบศร์ เสริมสาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๓
นายฉัตรมงคล แสงโลกีย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงพิราภรณ์ โพธิศิริ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงจิตลดา ปญญาแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงอภิญญาพร สินตา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงอรไท วรรณวิจิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงศิริวัฒนา พันหล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ปญญาเรียบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายภัคพร คำบอนพิทักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณหอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงชลิดา คำสี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงอัจฉรา สมบัติมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงอรปรียา ชินอ่อน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงอินทิรา แก้ววันนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายวิรเชษฐ์ พรมโสภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงนิภาวรรณ โคตรคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงพัชรียา พละกล้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายศักดา ประเสริฐสังข์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ตรีศาสตร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายมนตรี โนนทิง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงอาทิตญาพร คำทูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงมินตรา ถาวร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายก้องฟา คล้ายศรีทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงยะมุนา สิมมะลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงคณัสนันท์ กิงเกษ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงวริศรา ศีลาเกิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองถา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายกิตติคุณ จังพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายพินิจ ทำนาเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายสมบูรณ์ หล้าคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๓
นางสาวนภาพร คำบอนพิทักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๔
นายรติพงษ์ โนนทิง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีบัวบาล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๖
นางสาวปนัดดา หล้าคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๗
นายธีรเดช ศรีพุทธา

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๘
นางสาวนาฏอนงค์ น้อยหลุบเลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๗๙
นางสาวศันสนีย์ ต้นกันยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวนิตยาพร มีศิลป

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๑
นายพิทยาพล คำอ้อ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๒
นางสาวสุกัญญา บุตรดาวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๓
นางสาวอุไรพร นักธรรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๔
นางสาวปยธิดา คณะวาป

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๕
นางสาวสุนิสา จำปาเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๖
นางสาวทัศนาพร ต้นกันยา

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๗
นายภานุวัตร ศรีมูลลาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๘
นายอนุรักษ์ เวียงสีมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๓๘๙
นายวิทยา คำไชย

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรกนก มาตราคำภา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงสุภวรรณ โพธิแข็ง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงรวีพร อินทะไชย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงนำเพชร ผายพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงณัฐพร มานะศิลป

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายชนพงศ์ พรมประเกตุ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายธราเทพ ดวงสุภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายจักริน คณะวาป

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงพิยดา อินกกผึง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงประภานันท์ หล้าคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงจินตภา นักธรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงศุวิมล สินรีแซ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงเขมจิรา หล้ามูล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายวิสุทธิพงษฺ์ เกาะทองหลาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงกฤษณา สีนำเงิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ หนันติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงนุศรา สารสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงพัชรา เดชบุรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงศศิธร ชาวเหนือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสนิท

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพ์ทรายมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงอาธิติยา พันศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงอภิสมัย ผิวผาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายเมธี สุพรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายสุภมิตร บ่งเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงตะวันฉาย พิสพาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงสุนิษา ธิสานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายกิตติทัด วงษ์ละคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุฒซ้าย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงนิติพร ทุมมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงพัชริดา ศรีอุบล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงสิรินทรา เกียมชัยภูมิ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงสุนิษา เกียมชัยภูมิ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายธนรัตน์ ศรีพุทธา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายภูมินทร์ ค่อมสิงห์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายวิวัฒน์ โพธิระพัด

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ศรีวิลัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเยาวนารี ไชยผง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงศิริประภา จันทร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๒๙ เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์
วงษ์ภูธร

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ ระวิโรจน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายไพรฑูรย์ สิงห์ท่าเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงอภัสรา แข็งขัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงศศิธร กุหลาบหอม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวรกิตต์ ผาบยองสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ฉันทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงวิภาพร ปาณาราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายเจษฎา แพนแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงจิรภัทร ชาทุม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนโคก

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพามิตรา แสนสีมนต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงลลิตา จันทะหา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงสิริยาดา แสนสีมนต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงศิขรินทร์ สิงห์ทุย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงสุวนันท์ คูณปอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนตาแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๖
นายกิตติศักดิ

์

พวงพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๗
นายวุฒิกรณ์ ศิริภาส

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๘
นายศราวุฒิ ไชยมาตย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๔๙
นางสาวฐิติยา อุปฮาต

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๐
นางสาวศิริรัตน์ ศรีประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๑
นางสาวอรปรียา พรมสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายพีรวิชญ์ วงษ์สองคอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายรพีภัทร มาตย์ชู

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพรชิตา หาบุญมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายธีรภัทร อดทน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงธีริสรา แทนเถา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงภัคจิรา พานิชศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี รัตนปญญา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายกัมพล หงษ์สีลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายวิชิต ขามธาตุ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายวิชัย ขามธาตุ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายศตนันทน์ ขันโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงกันยารักษ์ ตุงคะมาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายวิทยา โคตรแดง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายธีรยุทธ ทิพย์ตำแย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายธนาทรัพย์ โสหา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายนันทพงศ์ เชียวชาญโชติ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงปรียา จำปาทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงปยะดา สุดไชย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายกรวิชญ์ สีดามาตย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงชลิตา ศรีพุทธา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงธัญยพร วิเศษวุฒิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงปุณยาพร ชัยลินฟา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงพรรณภษา กอมาตย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงมินธิตา พรมสีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงรวีวรรณ แก้วกองเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ กงลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงวิสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี สาระสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายภูวดล คำสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงณัฐพร กิจทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๒ เด็กหญิงปรัชญาวรรณ
ปานนี

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงพิยดา กันยามา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายธนากร พินโยพัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์พิพัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สอนออน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงสุทธิดา พรมเลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงโสรยา อินทิแสน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงธนัญญา นามฮาด

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิชญา ทองกอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายพิสิษฐ์ จ่าไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงพิชญา สมศรีสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวีรวรรณ ปสเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงศศิตา สิริสุขสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายกิตติพงษ์ จวบสมบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา โพธิพล

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงสุภาพร วงษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงภัชราภรณ์ สุดบับ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงปยภรณ์ วงษ์ชารี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายวงศกร แก้วคูณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๑ เด็กหญิงวรรณสุดารัตน์
นานอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๒
นายธีรภัทร มังสังคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๓
นางสาวจิรวรรธ โจ่ซิว

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๔
นางสาวปุณณิกา ชัยลินฟา

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๕
นางสาวพัณณ์พนิต ภูมิประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๖
นางสาวเย็นฤดี โทแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๗
นางสาววนิดา เกษะณี

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายภูมินทร์ นารมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๐๙
นายวงศกร เหลาพร

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๐
นายหัสดินทร์ โสดาวัตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๑
นางสาวกิตติยา ชัยพระอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๒
นางสาวจารุวรรณ ต้นอาษา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๓
นางสาววชมัยมล แข็งขัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๔
นางสาวธัญสุดา ปาลสาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๕
นางสาวเนตรนภา ราวัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๖
นางสาวเพียงตะวัน ประเสริฐสังข์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๗
นางสาววรางคณา ดงบัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๘
นายธีรพงษ์ นาสมพงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๑๙
นายอัษฎาวุธ หอมดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๐
นางสาวกฤตินี ภูวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๑
นางสาวยุพารัตน์ คลังแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๒
นางสาวลักษิกา มหาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๓
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมืองใหม่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๔
นางสาวสุดารัตน์ ค่อมสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๕
นายณัฐวุฒิ บุษราคัม

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๖
นางสาวเพชรลัดดา สุดาทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๗
นางสาวลูน่า อังคะศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๘
นายวิณชา วิโรจอาจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๒๙
นายวีระชัย คงแสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๗๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๐
นางสาวอาภาพร ฤทธิลือชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๑
นางสาวอภิญญา แก้วหาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๒
นางสาวนำทิพย์ จุลบาท

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๓
นายวิทวัส ชินอ่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๔
นางสาวอภิญญา ฝายทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๕
นางสาวอัญทิฌา คำคุย

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๖
นายอนากรณ์ บัณฑิตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๗
นางสาวรัตนา วินทะชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๘
นางสาวพัชราภรณ์ คำสียา

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๓๙
นางสาวเนตรนภา พรมพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๐
นางสาวสุนิตรา คำสีทา

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๑
นายณัฐดนัย รัตนวงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนบุตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงประภาศิริ โคตรสีลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์ช่าง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงขวัญชนก แดงน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ วอแพง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงปรภาว์ กาจุ๊ด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไต้วารินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงสมิตรา แก้วบุญเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงมนัสชนก วงศ์ภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงปุณญดา วันละคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา ทองลวด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงมณิสรา ประดาพล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประดับเขตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงเอมิกา สุกัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงปยะวรรณ์ หมวดเชียงคะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายจาตุภัทร ลานลอบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายยุทธพงศ์ อ่างบุญตา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๕๙
นายพีรพล ไพเราะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๐
นางสาวกรรณิการ์ บรรพมิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๑
นายวัชรพล อ่อนเฉวียง

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายจตุรงค์ โนนทิง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายอนุชา เพชรรัว

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายเนติพงษ์ ชัยมูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายทักษิณ อินทะบัวสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอิสรา นามห้วยทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงปาณิสรา แสงภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงกาญจนา ศรีโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงกุลณัฐ ดีสร้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี พละมาตย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงอดิพร วิไลปาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ ฤาชาคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงนิภาพร อัคภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายต้นกล้า แข็งขัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงวนิดา สีหาบง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกรกนก พิมลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงวิชุดา หล่ายจ่าย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองนิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายจิตติพงษ์ มาตราคำภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายภานุพงศ์ พงษ์คำผาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงพรทิพา มังกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายสนธยา อรรครินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงอินทิรา สีหาบง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนริศรา รัตนปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงรุจิรา นาสน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุดาพร จำรัตกูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายรัชพล มีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสุรพัฒน์ งามพรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายภัทรพล สุ่มคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายยศวริศ นามนตรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงเมย์ยาวี ปุระสะธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงนนทกรานต์ ศรีเล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงชุมัณณา พงษ์กระพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงธีมาพร ตัดไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงสุริสา โสภาภักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงนุชตาภรณ์ ขนันไทย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงฐิติวรดา ปลืมอารมณ์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่ลี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงอารยา ทุมสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงอรสุนี เผ่ากลิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงเมฑาวดี เทินไพร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอุมาพร นาคประเวศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๔ เด็กหญิงกฤษณาภรณ์
คะเนนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงประภัสสร สุจริต

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงมิรันตรี แพงศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงศรัณยา ไกรรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ สาศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณัชชา ไกรวิทูร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสาวิตรี กฤษณะสุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายวรดร ดีมีวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายพงศ์พสุธร ถุงทันพิมพ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายไกรวิทย์ โพิสุวรรณ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายวันชนะ จันทร์ปาน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสุริยา นพคุณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงภณิดา อาจสามล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายจิราวัฒน์ ภูสีเขียว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายณัฐดนัย แก้วอาจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายภควัต สอนบาล

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

สมภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายศรายุทธ สอนบาล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงพิลาวัลย์ กลางโนนงิว

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงสุกานดา ทุนกอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงสุวิมล บริโภค

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงนาถยา ศรีหาหงส์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ กลมลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายยุรนันท์ ทุ่งจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายนัฐพงษ์ คำไบศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายคณิตย์ นันทวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายนพคุณ ดีแปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ม่วงรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงสุภานันท์ ม่วงรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงมุทิตา น้อมกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายวีระยุทธ พืชผักหวาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายนันทวัฒน์ เจียมจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายกฤษฎา โสทัพ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายวชิรพงษ์ จันทร์ปาน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวิวัฒน์ พันธ์กุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลิศขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงนิตยา สีชัยปญหา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงหทัยชนก สาค้อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายเกรียงไกร ไสยวงษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

นวลจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายมงคล จำปาแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงกนกพร สมอุดร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงกิตติยา แคนสี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายธีรวัฒน์ โยธาภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา ขุ่มด้วง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายวินัย บุญรอด

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงดวงรัสมี ถาดไธสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงศุภธิดา จันทวาส

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงกุลจิรา สาค้อง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงนริศรา เทียมทนงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขทสวง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงวรดา สมีพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ขันตี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงพรนิภา ดีแปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงชฎาภา วงเวียน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงจิรัชญา ฉลองธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายเอกนรินทร์ ขุ่มด้วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๓
นางนิภาพร ธีระศรี

๒๙/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๔
นางสาวสุพรรณิการ์ อัคนิค

๒๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๕
นายประเวท พลไชยสงค์

๒๒/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงรัชนก พลดอน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงวันวิสา มีแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงชุติมา สุขมัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายปยะวุฒิ พาตู้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายพงษ์ภรณ์ กสิบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายพชรพล เพ็ญสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายบุญฤทธิ

์

หมืนแก้ว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายชุตินันท์ จ้อยกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายศุภชัย แก่นดู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายติรัฐฐ์ สมบัติทิพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ สระทองร้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายพงษ์พันธ์ศิริ พิสวาส

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ญนาดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงอัมรา อารามพระ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงเพลงนำ แสงคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงวิมลนันท์ โดดชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายวีระพล ปองคำใหล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายปาณัสม์ ขวาลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายทิวากร วิจารย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายจีระวัฒน์ เค้าบ่อ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายนรชัย เชาวน์วิวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายสุทธิชัย อุทิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายนิติวัฒน์ ใจดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายยศกร มิงมูล

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงศิรินภา จอมคำสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงเอมอร ตันตระกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงยุวรรณดา เกษทองมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงจิรญาภา ชำมะณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ อึงประเสริฐ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายอจลวิชญ์ พรมฮุย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงวริศรา เสมอหน้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงอารยา เนากลาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงปริฉัตร ยอดสง่า

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงชัญญานุช ตาแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายตรัยคุณ โสเขียว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกิติพงษ์ ภูมาลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกัญชพร ยางนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงสิดาพร ปตตา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงปฐมพร เล่าเรียน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายนครินทร์ หล้าแก่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ฝายสูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายภูธเนตร ศรีจันโท

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงราตรี แสงศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๐๙
นางสาวสมส่า ฮุยดา

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๐
นางพัชรี สุนทอง

๒๓/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๑
นางลำดวน แสงประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๔๘๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๒
นางบุญทอง ธนูหมืน

่

๑๐/๐๕/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๓
นางสาวเอมอร สังชะนา

๐๓/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๔
นางสมจิตร นิมเนตร

่

๒๓/๐๖/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๕
นางวิลาวรรณ์ สังชะนา

๐๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงอลิสา เสมาเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายวราพร วงษ์ธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงอรปรียา สมีน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงกุลสตรี คุชิตา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายพจนินท์ จ่าบาล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายเจษฎาพล เตียไชยสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายธนปกรณ์ นุดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายปยะวัฒน์ ขอฟุงกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายวินัย จ่าบาล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงมัณธณา ดีแปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงกนกกร อ่อนระฮุง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงกัญติมา สมอหมอบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงจิดาภา ภูหลาบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายปญจพล คนลำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไสยวงษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายอรรถพร สุดน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายทีปกร คำสีทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงนันทิยา ไสยลาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปุราทาเนย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงวารุณี นพวัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงศิชานนท์ ไทยแท้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายทัศไนย สมีเพ็ชร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายอนุสรณ์ รัตนศรีรังกูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายอภิชน สมีแจ้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายปฏิภาณ พืชผักหวาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายณฐกรณ์ ศรีพุทธา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายธนกฤต สุขเพีย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายธวัชชัย ภูกัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายบาระมี ศรีทานวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายพนมกร อ่อนระฮุง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายพลกฤต สมอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายวีระพัฒน์ สุดใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายอภินันท์ สมีดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา ภูเขม่า

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงเจนจิรา ไสวงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงชมพู่ พืชผักหวาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงนิมนวล

่

สมนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงนุชนารถ สีสะอาด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงนะติการ ไชยสีลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ อินพยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงณัฐชา ทุ่งฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงสุธิดา ชินสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงศิตัง มนตรีโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงปรีชญา ทราวุธ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอภิญญา มาลาหอม

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงศราวดี สังหมืนเม้า

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงอุมากร สาฆ้อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงศราศินี สังหมืนเม้า

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตรงพิลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลำนำเทียง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายธนพัฒน์ ลมไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายพีรพล อ่อนวิมล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายวิทวัส หวังนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มูลเทพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงปลืมจิต

้

มาตตรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงภัทวรรณ ศรีชินเลิศ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีสุนันท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายยุทธศาสตร์ ค่าเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงปรีดา เค้าแค้น

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายจักรพรรดิ โพธิภา

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายธนกร จ่าบาล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกิตติยา ทระคำหาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายนวพล ตะโก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงกรวรรณ สมศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงรัชนีกร เฮ้าประมง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชนันภรณ์ หวานแท้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงอรดา แสนหล้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๕
นางจงรัก รือหาร

๒๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๖
นางประกาศ ปวงชน

๐๕/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอรัญญาวาส  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายณัฐวัชร์ สีแสงฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายวิศรุต ศิลิแอ๊ด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายสุรดิษ เชือสาวถี

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายชัยรุ่ง ถาวงกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายนาคิม อุปปด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงวิชุดา คนึงนึก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงธนพร แสนจำลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา แสนวันดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงบุญญาพร หร่องบุตรศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงธัญญลักษ์ คำแสน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีบ้านบาก

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วัดเกาะแก้ว  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายกฤตภาพ กล่อมขุนทด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ วัดพิมลธรรมาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายอาชวิน ลาดเพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ ราดเข่ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงฉัตรทอง ตาทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงศิรดา สมณะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงลักษิกา พิทักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายกิตติชัย ไกยสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงสุภาพร มุ่งคำภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๖
นายประสาท ภู่หมืนไวย์

่

๑๔/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี สุปญญา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ปาโท

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายดนุพร พานโน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายจีรภัทร มีคำทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายณัฐกร แปชน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายภูฉาย ใจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายวัชรพล แสงโพดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ พัฒน์แสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายวุฒิชัย ทานา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายเอือกูล

้

ปองนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายอนุสรณ์ ปาโท

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงเก่งนรี วงศพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงนลพรรณ สมพรชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงวริษา ชาวเขียววงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงติวารักษ์ อินทรมณี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงอรัญญา พระคุณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ชูอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงจอมขวัญ จันทวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงประวีณ์นุช กอสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงพรพิมล สิโล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ ชนะบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงณิชกุล เสาร่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมกำเนิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายชัยภัทร พิมพ์ศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดศิริทรงธรรม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายเจษฎา พรศรีระ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายชินวัตร แก่นพิมพ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายภูบดินทร์ ทุมพัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายอนุชา ศรีเหรา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงณัชชา กลำจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายธนายุทธ จันดีมี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายธีรภัทร หาญสุโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายภูวมินทร์ ปญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายวรายุส การาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงเมย์ทาวี สีดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงปูจ๋า

โบว์ฮาราเชสส์สตรี ๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงมุฑิตา สวัสดิโพธิ

์ ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายชิษณุชา พระเรียง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายธยาวัฒน์ หัสโร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายปยะศร ทาวิบูลย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายพีระวิทย์ แสวงสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายธนาทิพย์ เบียดนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา ขันทะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงเกสรา ศรีด้วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงปภัสรา นวลจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล วัดสุมังคลาราม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงนฤมล จันทศิลป

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงศิวภา คำภูทอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายชูชนะ ลมดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายจิรพันธ์ สุจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายวิชิตชัย แทนคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายวุฒิชัย วิชาธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงจิรภัทร์ เจริญรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๘
นางสาวสายฝน เจริญใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๕๙
นางสาวสุวรรณวิสา สีทน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๐
นายณัตพล จันทร์อ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๑
นายเด่นณรงค์ สุปะติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๒
นางสาวพิมพิศา ประเถตัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงพิลาลักษณ์ พิลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงวิมลศิริ สายรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายปริเยศ หอศิลาชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายเจษฎา สุดเต้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายปยวัจน์ ฉายมะณีรักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายศุภชาติ ชะลอยสิม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายอธิชา รายรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายเจษฎษภรณ์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายเจษฎา ชมพู

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายณัฐภัทร นนท์เสนา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายณัชทพง อุทัยตา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายสุวัฒน์ วิวัฒน์ศิริศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงบงกช ทศทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ลาดเหลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงใหม่สิริพร นันทะรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงเยาวภา วิลาชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ระเวรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ สอนคำหาร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายธนกฤต ปญญาประดิษฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายอนุกูล ปะตังถาโต

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายตันติกร จันทะศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายธิเบศร์ พาสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เสมอหน้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงนิษฐเนตร์ พาหา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงเพ็ญชุวาพร ศรีกัณหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงศศิมา จันทร์ปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำเมือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ อันชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงบุษกร สงเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๒
นางสาคร สุโรพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๓
นางจิราพร ธัญรังสี

๐๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายวรากร แก้วซา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายอจิระ ทองยศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายณัฐชัยยา สุดหล้า

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงทรรศิกา บุสำโรง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงจันทัปปภา รอดวินิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงวริญญา นวลหงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงนัทชริญา เฮียงโฮม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงกมุทพร แก่นพรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันหาบาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอรวิภา ลีถา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงธิตินันท์ วรบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงจริญญา ลาภเกิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ลุนสำโรง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพงศธร พันโนลาด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ สมีแจ้ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายคมสัน กระลาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายชวกร วังนาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงภานุมาศ สุดโต

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงภาพิมล ปดตาทานัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงชฎาพร บุญครอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณหงส์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงนีราพรรณ สุดโต

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หนันคำจร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายธนศักดิ

์

สุขสำโรง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงรัตนา พรหมศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงพิมพ์พิดา สมอคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๐
นางสาวปรียาภรณ์ พงอุทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๑
นางสาวมณีสร สมอหอม

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๒
นางสาวณัฐพรพันธ์ เพ็งสอน

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๓
นางสาววัชรา โคตรสีเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๔
นางสาวสุนิสา โคตรสีเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๕
นางสาวภารวี แก่นวงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๖
นางสาวจุฑาทิพย์ เนตรภักดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๗
นางสาวภัสธิราพร ชัยภูมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๘
นางสาวสุนิสา โคตรตาแสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๒๙
นางสาวจุฑาภรณ์ แดงโรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงไปรยา บัวโฮง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายกิตติภูมิ พงษ์ศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผิวสะอาด

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสุภัสสร โหมดนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงวริศรา กองเกิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงชุติมา เกตุขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงธนธรณ์ เวฬุวนารักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงธิดาพร ทองบาง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงศิวาพร เพียรแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุภัทรศร ศรีวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายฌานวัฒน์ งอกไข่นำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงหฤทัย โพธิละคร

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงภาวิณี โสดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงนัทชยา จันทารัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงอารียาพร บรรดาศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายปฏิภาณ เผือดนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงอารียา ปุมมเปา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายปสิทธิคม บัวผาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงฐิติมา พิลาชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายนริศ แสงอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปราณทิพย์ สาดแล่น

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายธนดล ทรงตะขบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพียรธานี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุดดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงวรมน สีแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงสุขกมล ปตาระพัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายธนวัช พลดงนอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ดาสา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายธีระพงค์ ดาสา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายศิวกร ศรีโยธา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายศุภณัฐ การะเกษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายอภินันต์ จันโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงชฏาทิพย์ ดาโสม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงณัฐฐาพร เผือกทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ หวังสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงชฎาวรรณ เริงไธสงฆ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายชัยวุฒิ เทพตีเหล็ก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายธนศักดิ

์

ปตาระพัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายอนิวัฒน์ สาแก

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงกนกพร ทาลุมพุก

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงฐิติมา โง่นชาลี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงนฤมล หล้าชน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงธนิตา แซ่ฉัว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายก้องเกียรติ พรมแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายจักรพงศ์ จ่าทัพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายสนัน

่

พลเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายภูวดล มูลแก่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายเจษฎา พลยางนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศรีจูมพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงสุภัชตา สิทธิเทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงแก้วมณี ประดับผล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ชาติวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ กาวี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงวราภรณ์ พรคำเดช

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงทิพย์พนา จอดนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีจันทร์สา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงนวลวดี เกตกลมเกลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงสกาวใจ ฤๅชา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายแท่งทองทา เพชรนอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ ชานุชิต

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวรวิช ผาดนอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายสุเมธา โหมดนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

พรคำเดช
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายแสงทอง ไหววิจิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงวรรณษา ฉลองคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงพรรภษา ฉลองคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงพิชญา จันทมาศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๗
นายขวัญชัย ลวงงาม

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายธนพล คงวันดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กองศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โคตรมิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายวิทวัช อึงวงศ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงสิริมา สิทธิวงษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงพรศิริรักษ์ อมรินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงญารินดา นิลทะสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายนิติพล ผาจำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายชญานนท์ กุลสะท้าน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูสำเภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายนิธิ โนนไธสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายพงษ์เพชร โคตรนุกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงรพีพรรณ โควินทะสุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงสินีนาถ สิงสา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธนยศ ทิพย์บุญเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงชัชญารัก สารีเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงณิฌาดา นวลศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๖
นางสาวปารมี จินดาจำนง

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๗
นางสาวจิตลัดดา ทองโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๘
นางอนัญญา ราชวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๒

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๑๙
นางสาววรรณภา คำสุข

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๐
นางอนงค์พร ชาโสรส

๑๑/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๑
นางสุธีรา เพียสุระ

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงวาสนา คำแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายกริช น้อยอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายดุลยฤทธิ

์

จันทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญตา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

อ้วนพรมมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายวรนันท์ ครสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เหล่าทองสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายรพีพัฒน์ นามบิดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายภานุกร อาจจงทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงจันทิมา พาแพง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงเนตรนภา ทองไทย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา เต็มวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จตุเทน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงเจียระไน หล้าตุ๋ย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพีรณัฐ ทิพา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายวีระพงศ์ โคตสีเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายโกเมธ บูรณะคาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงภัทราพร สังข์พิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงจิราภา จำปาทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วเวหล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงเนตรดาว ปองหล้า

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายพัทดนย์ แก้วกัลยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายธนกร แสนแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนสมศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เค้นา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงนพมาศ ทาพัว

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงภาวินี ขุนตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายณัฐภูมิ เนตรลักษณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุญเรือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงธัญเรศ อาจจงทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวประชุม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปยาภัทร์ หมู่พราหมณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงมนทนา สว่างพิทักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงศิริปรียาพร แดนแก้วมูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุพัตรา มาพัว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสิริมา ภูมิครสาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เชิอไชย

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงเพราพนิต ปองหล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงณัฐยาน์ ฐานะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงพรพิมล ประสิทธิคอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงณัฐพร อาจจงทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายอนุชา เดชบำรุง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงดวงฤดีภรณ์ ลาสุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงวิชญาพร ภูมิจันทร์ทิพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ปลอบยิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงบุษยา เพชรรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงนรพร โพธิศรีเรือง

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงวิภาพร แสงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงสุนิสา เห็มกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงทัศนีย์ มูลลือ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงณัฐพร ประนิสอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสายไหม น้อยทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงอธิชา เล่ห์กล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงพิศมัย สุกใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงนิธิมาศ มีศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงอภิญญา ทาระสา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล แสงแป

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงอรพรรณ สายจันจอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายศราวุฒิ ไชยชำนิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอรกนก ข้อทน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงหยกผกา ผมน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงอรัญญา เคล้าโนนคร้อ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ แนวพิลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสุทธิชัย เถาถาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายพงศกร พรมประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดรลัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายดิเรก ศรีจันทร์ดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายอัษฏาวุฒิ ฤกษ์สว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมภาพ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายปญจพล คำผุย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายกฤษฏา นันบุญมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายศุภเสกข์ พิลึกเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนำทิพย์ เพชรลาเวียง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงชนิดา สีเหลือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงวิจิตรา สมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงวนิดา วรธิพรมมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริวิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายประวิทย์ เขียววิลัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงกุลวดี แสงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงเมย์ธิดา ทองกุนา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงวิภา พุทธา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

จิวอยู่

๋

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงนิรมล แสงปอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ โพธิดา

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงโชติรส ชินภักดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงเบญจพร บุดดา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงแพรพลอย ปุณะปุง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายคฑาวุธ อภัยสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายอัศรายศ กระสี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงมนฑนา โคตรเวียง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงอรัญญา บุญไตรย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ คณานิตย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โสกเชือก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงจุฑามณี ไชยนารถ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงอรวรรณ ฆ้อนดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายจิระวัตร ชาวเหนือ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล บริวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงอรทัย แดงพวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายเดชดำรงค์ วงษ์ชาเลือน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงจิรประภา จ่าชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงชาริศา ตังกิง

้ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงจิราวรรณ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ชินพลทราย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงพรชิตา ลาภเงิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงมานิตา สัตะคม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอาภัสรา สีสุธัม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงณัฐรีพร ซอชัยภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอภิญญา พลทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายพานทอง สาระผล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายอนุชา ทองสิมมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ภูด้านทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๔
นายกิตติ แข้คำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายสุภโชค บัวสิงห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงมลธิรา เงินโม้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงวาสนา จำเริญทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ กองโคตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายกฤษณะ แก้วดินเหนียว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายศุภจิต นาสำแดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายแดนไทย พุทธเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

พุทธาวันดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายอภิชาติ ลาภเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงชฎาณัฐ ยงดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงดวงดาว กองหา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงปภัสรา ภูแซมศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ทุย

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายอชิดชัย คำดอกรับ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายอาทิตย์ เอ้ติรัตนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายเอกลักษณ์ พรมเวียง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ คอหล้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๒
นางสาววรัญญา หาญคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๓
นายณัฐวุฒิ โชคคูณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๔
นายวีระยุทธ บุญขันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๕
นายอนิรัตน์ ทุยสีทา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๖
นางสาวเอ็มอร วงษ์ชาเลือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๗
นายคทาเพชร วงษ์คง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๘
นายจักรพรรดิ

์

วงษ์ฮาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๕๙
นายธีรภัทร์ ราชบาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๐
นายพิชิตชัย พรมนนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๑
นายวรวุฒิ ก่อมขุนทด

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๒
นายอนุชิต ธรรมบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๓
นายอรชุน ชัยเนตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๔
นางสาวเบญจมาศ แย้มนิยม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๕
นางสาวปวีณ์นุช คำอ้น

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๖
นางสาวพัชริดา แพงอ่อน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๗
นางสาวอริยา เหล็กมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๘
นางสาวแพรวไพลิน ผลอำไพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๖๙
นางสาวสายไหม สนันเวียง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๐
นางสาวกมลวรรณ ประเสริฐเลิศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๑
นางสาวนริศรา พรมไตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๒
นางสาวชยุดา บู่โฮม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๓
นายศุภฤกษ์ จิมขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๔
นายนิรุจ ยิงยงอำไพ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๕
นายสายชล เหล็กมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๖
นางสาวฌัชชา พรมรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๗
นายเกษม ดอนหมืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๘
นายจักรินทร์ นิลภูผา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๗๙
นายณัฐพล กุดสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๐
นายณัฐวุฒิ จำปา

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๑
นายเมธัส ดอนหมืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๒
นางสาวกมลภัทร์ พระตลับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๓
นางสาวดรุณี พิมศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๔
นางสาวธัญญารัตน์ นาลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๕
นางสาวณัฐริณีย์ ตุ้ยแคน

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๖
นางสาวนิตยา สัตตะคม

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๗
นางสาวปนัดดา พระสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๘
นางสาวเพ็ญนภา สิงห์หามแห

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๘๙
นางสาวอริศรา นาแอด

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๐
นายทักษิณ อะโนวัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๑
นายวีระศักดิ

์

คำเหลือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๒
นายสมิทธิ

์

อุทุมพิรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๓
นายสายันต์ บริวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๔
นายชัยยศ คำมี

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๕
นายธนากร หล้าอภัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๖
นายรัตตัญู วรรณวิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๗
นายอนันต์ เฮ้าตุ่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๘
นายอนุรุท ตีที

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๑๙๙
นางสาวปานปรีญา อ่อนเหลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๐ นางสาวพรรณณัฏฏา อิสรานุวัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๑
นางสาวอภิญญา นวลแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๒
นางสาวอาทิตยา เดชสิมมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๓
นางสาวชลธิชา สิงหาพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๔
นายทักษิณ อันทะฤทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๕
นางสาวนันธิดา บุดดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๖
นางสาวปนัดดา มะโนสัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๗
นางสาวสุมิตรา ดอนเปะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๘
นางสาวอุไรวรรณ เดชแพง

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๐๙
นายชานนท์ น้อยเพ็ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๐
นายธนดล พันธ์ทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๑
นายธนัญชัย สงมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๒
นายวีระชัย สีแหงโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๓
นางสาวเกวลิน ดรชินมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๔
นางสาวทัศนีย์ จันทร์ทิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๕
นางสาวพิสิฐา ภาศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๖
นางสาวมัณฑนาพร คำสีพาย

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๗
นางสาวมุกดา แก้วเกตุพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๘
นางสาวรัชนีกร ชัยวิรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๑๙
นายชาติตระการ จุลลาบุดดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๐
นางสาวอังคณา ตรีเนตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๑
นายอรรถชัย กัลยาน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๒
นางสาวจุรีภรณ์ ภูธร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๓
นางสาวขัตติยา กุลสังข์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๔
นางสาวปยะภรณ์ ย่อจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๕
นางสาวพรชุตา ชะบา

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๖
นางสาวสุภานน พลตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๗
นายศิระวัฒน์ คำปนปู

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๘
นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๒๙
นางสาวชลลัดดา นิลหล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๐
นางสาวณัฐริกา แดงสี

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๑
นางสาวธัศนีย์ สุพรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๒
นางสาวชนิดา ดำเนตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลตรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายกิตติธร เดชกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายสุภกร ใสปน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงต้นข้าว จารัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงโสภิตนภา คำอ้น

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงวันคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายสุวิชัย ซุยกระเดืยง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิสาจันทร์

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายอนุวัตร ศรีตุ้ย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายธนพจน์ ไอทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายทินวัฒน์ ปุลาสะโต

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงวรรณิดา เขียวผ่อง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงลลิตา มลสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงชลดา ไอทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันบง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายอนุชา สว่างศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายกฤติมา บุญตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายสิทธิพร บุดดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายธีรพงษ์ แก้วยอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายราชันต์ สีแหงโคตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงสาริณี รัตนเมธาโกศล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงมณฑิรา ภูชาดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงอัญชลีพร สุนหนองนก

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายทศพร ดีบ้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงวรรณวิพา จันทร์หีบ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กำขันตี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา สิงโอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงพรกมล จำพร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ เหล็กชืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๓
นางสาวนิภาพร สร้อยคำ

๐๒/๐๕/๒๕๒๘
โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงสีจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายธีรพงศ์ โทรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงวิภานันท์ แทนโนนงิว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายปฏิภาณ จอดนอก

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

นิลเปยม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงรัชนีกร ไฟรถแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงอินธุอร เจริญภูมิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๑ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ลีพลงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายชัยมงคล พิมนต์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงอิสริยา ยังเจ๊ก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๔
นางสาวจุไรวรรณ อินทร์สา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๕
นางสาวอัญชลี พรมดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๖
นายเกมส์ พรมดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๗
นายพันธวัฒน์ นามอาสา

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๘
นายอรรถพล แพไธสง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชิดสูงเนิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงกุสุมา ศิริวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงวิภาวี ลันนัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ เนือทอง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงมาริษา พลยุทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงอริสา พลเแสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายศรัณย์ ทองจอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกรรณิกา ทุมคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายเอกนฤน สุธรรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๘
นายศุภโชค พรมจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๘๙
นายพิสุทธิ

์

สาสีทะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๐
นางสาวนิยากร นันทะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๑
นายปริญญา ธรรมคันธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๒
นายปณณวิชญ์ ช่วยนา

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงนาตยา แก้วอุดร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงนิภาพร อะโน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงปนัดดา ทุมยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงปยะมาภรณ์ พลแสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงจันจิรา พุ่มพวง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๘
นางสาวศริฌา ยอดสง่า

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๒๙๙
นางสาวสินธรา เคนคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๐
นายวิทวัส โสมกำดัด

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๑
นางสาวมาวิกา ดีหลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๒
นางสาวจริยา ดอกไม้งาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๓
นางสาวทิวากร กองแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๔
นางสาวธารารัตน์ ชะนี

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๕
นางสาวประวีณา ทาโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๖
นายจีรวัฒน์ อุทัยกัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงดุษฏี พิมพ์แหวน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายปภังกร คำสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงพัตรพิมล นวลศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงวิลาสินี แซงภูเขียว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายวุฒิไกร หาดขุนทด

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงศิริธารทิพย์ ศรีหาวัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายศุภณัฐ์ รายรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

เรียงความ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงสุภาวดี ทองนาค

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

พักโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายอนุชา ธรรมิยะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายเสกสิทธิ

์

เรียงความ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญพล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงบุญยานุช ยำญวน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงหนึงตะวัน

่

พูลชะนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายธรรณ์วา ปากศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงพัชริดา ภารไสว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายภัทรกร สว่างภพ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายสิริโชค เครือเนตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายเกรียงไกร มกุมตานนท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงชนกนันท์ วังคีรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายภาราดร แสงจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายมงคล ทิพสร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายเทิดศักดิ

์

บัวใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงพรรณนิสา ขันคำนอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายศุภกร ดอนนำขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ น้อยคูณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายศิวกร วงถาวร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงสุชาดา ผาพรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงกัณญาณัฐ จอดนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงปาลิกา ชัยโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงชลธิชา จันตะนาเขต

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ ชะนะภูมิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงปาลินี ชัยโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายนรภัทร วงเวียน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายชวการ ทองหล่อ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายเทวฤทธิ

์

พงษ์นำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงวนิดา สิทธิเวช

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงศิรินาถ พิลาพัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงจิราวรรณ อุทธสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ สมใจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสดสุภาพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา คำลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายภัทรพล พลงาม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายวีรพล คำลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงธีมาพร ชาวนาฮี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประเสริฐสังข์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ กันหาเล่ห์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายพิชิตชัย จันตะนาเขต

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายภูบดินทร์ โฉสันเทียะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ใต้สันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงชลธิชา นาบำรุง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ทองโสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงนลินี เล็งไธสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงแพรชรี อ้อมนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงวันวิสา แวดไธสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงวิภาพร นาบำรุง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ตุ้มไธสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสิรินทรา กิตติสกนธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงสุวัจนี หยวกพิมพ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายปฐมกริช กระฉอดนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงยุวดี นามชาลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล นาบำรุง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๑
นางสาวกฤษณีนาถ ทองโสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๒
นางสาวจิตรลดา มหาหิง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๓
นางสาวนารีรัตน์ โสสุด

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๔
นางสาวสุภาวดี นาบำรุง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๕
นางสาวอรัญญา ละน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๖
นายจีรศักดิ

์

วิลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๗
นายศักดิธัช สุขพอดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๘
นางสาวสกาวเดือน กิงนอก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๗๙
นางสาวอุทุมพร จอดนอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๐
นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์หร่าย

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๑
นางสาวสุวนันท์ เล็กคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายปริญญา กองผา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายอนุรักษ์ พรมสมุทร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงจิตรสินี สิริเม

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงอลิชา สีดำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ ปะริวันตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายพนารัตน์ ครยก

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกัลยา ภาษี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงธัญญาเรศ จรุงพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงบุญยานุช อัสสาภัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงปนัดดา ประหยัด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา หล้าพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงวาชิณี หลักคำพัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายสิทธิเดช เทพบุรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายเสกสรร วงค์วิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายอนุพงศ์ วันจงคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงจิรณัฐ ตะก้อง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงประกาย เทวอนรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงวรัทยาพร มัดทะปะนัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมกัณหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายพิชัย เลากลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายวฤทธิ

์

บรรยงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงปนิดา ทับขวา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ หลุ่มใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ สำโรงพล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงไอรดา จวงจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เทพสากล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีหามาตย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา อนุสัตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายวีระพล เทพสากล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงอารยา ปุลาทาเน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายจักรกฤษ ผาหยาด

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายผดุงศักดิ

์

แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงแก้วสิริมา แก้วทองหล่อ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงณัฐฐา อันทะสีดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงณัฐพร รัตนสมบัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงพีรยา ทิพย์สูงเนิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงศิรินทรา แสงภาพ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงอาชดา ใสยาเย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา วัดพัฒนาราม  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ ไขยพระอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายขจรพงษ์ ปุราธะเณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายธนภัทร โคตรจันทึก

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงปยะธิดา คำมัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงจริชยา รามเกียรติ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงภูษณิศา พิงไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายมนต์มนัส สาสร้อย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายธราดล วิจันทอน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา บาคะรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงรัตติยา คำผาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงภัคจิรา คำผาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงประกาย แก้วไพวัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงมลฤทัย ศรีพันชาต

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงวณิชา ราชบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงทัศนีย์ ภาระไพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงจันดากานต์ แก้วพรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๗
นางสาวสโรชา มัตตา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงวาริษา แสงสารวัด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ ดีแปน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๐ เด็กหญิงนันฑิราภรณ์ พูลทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงชนม์นิภา ดาเยอ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงดารุณี ศรีจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปรีประสาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ น้อยต้อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำภานาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา รำมะนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงชนรดี ทองโคตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงทรรศนีย์ คำโมง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายโกสินทร์ แสงศรีเรือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายสองเมือง จันทลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงจันทิมา ศรีพิเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงณัฐชา โคตะมะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองโคตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงปวีณา แก่นนาคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เสริมสาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงอัญชนิกา หมันเรียน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายภูริภัทร์ ทองโคตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงเดือนเต็ม โทมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงยุภารัตน์ ศิริโยธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงไอรดา เข็มมี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คลังกลาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงเกวลิน นพวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงพินตรา ชมภูโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายปริญญา สุวรรณสุขา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายจันทกร เพ็งพิทักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุต้น

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ชาวัตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงณิชกมล วรลักษณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายพิทักษ์ ไชยวารี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงไขนภา พืนหินลาด

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์เนตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายปุรินทร์ ปนวัชระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายศิวกร ศรีอุดร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายกิตติพงศ์ สมเทศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายอธิชา น้อยสิม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงพรรณภา จันทร์โสม

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงมาลิษา สามนคร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพงศกร สิงห์น้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงศุภัคษร พรมไว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๒
นางสาวกุลธิดา สีสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๓
นางสาวสุรัชดา ยมโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๔
นางสาวเบ็ญจวรรณ จันทรา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายจิณณวัทย์ โพธ์คู่

ิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายวัชระ สีทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๗
นางสาวปวีณา ชาปญญา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๘
นายกฤตเมธ มะเนตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงพรนภัส นาคศรีม่วง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๐
นางสาวทิพวรรณ คุณขวัญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๑
นางสาวธิดารัตน์ นาหัวนิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๒
นางสาวบุตรนภา พานโคตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๓
นางสาวพัณณิตา ชลพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๔
นางสาวศิริวิภา มุกทา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๕
นายไชยวัฒน์ กลางกัญญา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๖
นางสาวชลธิชา ศรีพลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๗
นางสาวขวัญชีวา ศรีชุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๘
นายศุภวิชญ์ คลังกลาง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๔๙๙
นายทรงวุฒิ แก้วอรุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๐
นายธีรพัฒน์ พรมเกตุ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๑
นายศักดิพล

์

แสงบุดดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๒
นางสาวธิดารัตน์ พรมโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๓
นางสาวพรรณธิภา วิลัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายณิชากร เพ็งพิทักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายประกาศิต งามรอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายพัฒนพงษ์ น้อยวัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงกชกร ชาริดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสิรินทรา พรมโคตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายโชคทวี บุตรศรีน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายปริญญา ชาวัตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงชนิสรา โสภากา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำหาแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

รางศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ไชยผง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงนันทิชา แนะนำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุลีเทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายอธิป อักษรศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงตรีวราง สันสมบัติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงพัชณี เสนาเพ็ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงภัทรมน ฆ้องคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงธันยพร พรรคทิง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายธนากร ชาวสวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงเจตสุภา พันธะไหล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ ธรรมอินราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายนันทชัย ภูมิถินเหว่อ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายณัฐดนัย กลางหล้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

โสดาวัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายคมกริช ศรีชมชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายจักรภัทร ทองโคตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายชาตรี โชคลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายถิระวิทย์ พัวโพธิ

้ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายธนโชติ จันทรักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายนัทธพงศ์ อัญญะโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงกุลนันทน์ สันเสนาะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงณัฐวรา สะตะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ สีงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทงทะลาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงวราลักษณ์ ดงแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บำรุงกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุกานดา โชคลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีวัตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายอัษฏาวุธ สิทธิ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงพรฤทัย ดอนนาโว้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายวุฒิชัย ศรีกัญหา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๕
นางสาวชุติมา จันทเป

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๖
นางสาวเมริน เพียเอีย

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๗
นายพงษ์กฤษณ์ เหินไชย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๘
นางสาวกัลยาณี ทองดีเวียง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๔๙
นายธนารักษ์ ยอดทุม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๐
นางสาวสุวานิต เกษภูเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๑
นางสาวนิภา เหล็กสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงปนัดดา ประทุมไชย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทำเลดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ล่ามสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายศราวุฒิ คะสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายภานุพงษ์ วันพุฒ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายพีรภัทร์ จรูญชีพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายพิชิตชัย ศักดาราช

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายปณชัย ใหม่กระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายนครินทร์ พรทุม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายธีรวัตร มุ่งดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายธนาวัตน์ เจียงภูเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายธนพล ผางเวียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โค้งพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายจตุพล สง่าวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงอักษราพร ศิริสำราณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงนันทิชา ใจเอ็นดู

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงกมลชนก วีระเถกิงชีวี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายอนุสรณ์ วรรณพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายศตวรรษ หนูหนุน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายจักรกริช การบรรจง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนพิจารย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงเหมือนฝน สุทธิเมฆ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เหลาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงสุจิรา แนวโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายนิติพน จำเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงวัลย์ธิดา ลับแล

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายมานัส แนมขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายธนพนธ์ อิมเม้า

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายธนพร อิมเม้า

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงปวีณา ผิวนางงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายถิรวิทย์ นาคเวียง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายก้องเกียรติ ธุระพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายโชคอานนท์ อรศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายตะวัน สมใจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจิรทิพย์กมล ภู่เทศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงพัชรีพร บุญโยทก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายกฤดิภัทร์ ทิพย์บุญผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายณัฐดนัย กันโม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายตะวัน ชินราช

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงรินลดา ศรีแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงกนกอร สอนจันโท

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงกรนภา สอนจันโท

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงศิริลักส์ จำรัสภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงอมิตา แพงวิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายชินกฤต คุ้มชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายคฑาวุธ ขวัญทรง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงรพีพร นาคนชม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายสิริ หล้าดวงดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพลเอก บุญเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงณัชชา ขนแดง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงดนุพร มุมสำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ คามะนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายกรวิญ์ คำทูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายธีรชาติ ศรีพุทธา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงลักษิกา คามะนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๗
นางสาวพักตร์วิภา รุมชิง

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๘
นายอภิสิทธิ

์

เพ็งจางค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายปฏิพันธ์ อินทรกำแหง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายศราวุธ ปุยปญจะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ เจนจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์เกิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงมินตรา มูลมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๔
นางสุพิน วงษ์เงิน

๐๒/๐๙/๒๔๙๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๕
นางฉวี คำพิทูล

๐๓/๑๒/๒๔๙๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๖
นางสุวัฒนา บุญนำพา

๑๒/๑๒/๒๕๐๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๗
นางยุพิน หอมโสภา

๑๑/๐๗/๒๕๐๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๘
นางสุนาถ ลำสัน

๒๓/๐๔/๒๕๑๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๑๙
นางเทวัญ จันทร์เรืองศรี

๐๕/๐๑/๒๕๑๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๐
นางเทวา งานแข็ง

๒๓/๐๒/๒๕๑๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๑
นางเบญจวรรณ์ คำเอก

๐๕/๐๒/๒๕๑๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๒
นางอรพิน เหล่าจตุรพิศ

๑๔/๐๓/๒๕๑๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๓
นางสมบัติ นะลาคุณ

๑๐/๐๓/๒๕๑๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๔
นางรสริน ภาชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๒๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๕
นางสุจิตรา พิลาบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๒๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๖
นางสาวจิราภรณ์ แก้วจันทร์ทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๗
นายธีรกานต์ พิมพ์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๘
นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๒๙
นางอินทร์ตอง สีสุกอง

๐๓/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๐
นางบุญเสียน

่

ดวงฤดี
๑๕/๐๕/๒๔๘๗

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๑
นางแฟ นวนบุดดี

๑๑/๐๗/๒๔๙๔

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๒
นางภิรมย์ พลศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๔๙๔

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๓
นางแหล่ สีกวนชา

๐๙/๐๖/๒๔๙๓

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๔
นางเพียร สีกวนชา

๐๑/๐๙/๒๔๙๘

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

ขก ๔๖๖๐/๒๖๓๕
นางหนูจีน งามประเสริฐ

๑๒/๐๖/๒๕๐๑

วัดศรีดอนกลาง วัดศรีดอนกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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