
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๓๗,๓๓๗ คน ขาดสอบ ๑๓,๘๗๔ คน คงสอบ ๒๓,๔๖๓ คน สอบได้ ๑๔,๗๘๙ คน สอบตก ๘,๖๗๔ คน (๖๓.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงแก้วฤดี ภานะสิทธิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

ดร. สรัญญา วิภัชชวาที
๑๑/๑๐/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

นางสาวเกวลี มันยืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

นางสาวปภัทสร นาจารย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

นางสาวปรียาวัฒน์ แน่นดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖

นางสาวพรนภา ตาดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

นางสาวพรรณปพร ศรีหานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

นางสาวพาทินธิดา ผาสุก
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

นางสาวแพรวพลอย ลีคะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

นางสาวภัทราภรณ์ นามเกตุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

นางสาวรัตวรรณ จอมทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

นางสาวศศินันท์ พิบูลย์รัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

นางสาวอุไรวรรณ สีระ
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

นายชินกร จันทร์พรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายณัฐพล คำพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

นายณัฐวัฒน์ สุทธลูน
๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

นายพรหมินทร์ ทองดี
๒๗/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

นายสุภศิน ทาอามาตย์
๑๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

นายอรรถพล อุ่นทะยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

นางสาวจารุวรรณ ธรรมลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

นายณัฐวัตร พัฒน์เย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

นางสาวจุฬารัตน์ แชมคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

นางสาวปภานัน อ่อนบุญมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

นางสาวณัฐนิชา พรมทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

นางสาวธัญญารักษ์ นิพวงลา
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

นางสาวเบญจวรรณ ภูวงศ์ผา
๑๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

นางสาวเพชรรัตน์ เหลาเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

นางสาวปยธิดา แสงบัวท้าว
๑๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

นางสาววรนิษฐา ธรรมแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

นางสาววรรณพร นามโพนทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

นางสาวอาภาพร มายา
๑๑/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

นางสาวสุจิตรา พลยานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

นางสาวสุภาวดี เสนงาม
๐๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

นางสาวอาทิตยา นิสัยตรง
๐๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

นายเจตน์ณรงค์ โค้วถาวร
๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

นายศุภโชค บำรุงภักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

นายวีรพล สามหาดไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

นายสิทธิพร วาชัยยุง
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

นายอนุชา นามจูงจัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

นายนิกร แก้วโสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์จันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

นางสาวจีรนันท์ เจริญสุขรัตนกิจ
๒๑/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

นางสาวภัคภิญญา ชัยเลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

นางสาวรัชนีกร ดวงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

นายกรวิชญ์ เบ้ามี
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

นายธนาธิป ศิริปญญา
๐๖/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘

นายสุทธิพงษ์ ม่องคำหมืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

นางสาวจินตนา ยิมฤทธิ

้ ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

นางสาววัชราภรณ์ พลลาภ
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

นางสาวไอรดา อันสังหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

นายยิงศักดิ

่ ์

ทะไกรราช
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

นายไวยากรณ์ วิชัยวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

นายเจตนิพัทธ์ หยองเอ่น
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

นายนิติธร มงคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

นายจักริน ทองดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

นายณัฐธัญ ชาคำมูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

นายมังกร ลีหล้าน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

นายอธิษฐ์ ทะสังขาร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐

นายสุธิชัย วรปญญานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

นายสุภัสชัย รัตนทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

นายวรพล อรุณสำราญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

นายวรินธร ลดาวัลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

นายศตวรรษ สิบรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

นายอภิชัย ฉัตรสุวรรณวิไล
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

นายเดโช ศรีสุนาครัว
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

นายธรากร โยธานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

นายปณาพันธ์ ศรียมาตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

นายศุภวิชญ์ โคตรพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

นายพชร ศรพรหม
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

นายธนพล หยุยลือ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

นายศิวกร ชัยหาญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

นางสาวจุฬาลักษณ์ เบญจปยะพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

นางสาวทักษพร กันสีชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

นางสาวจิรภิญญา พุทธาศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

นางสาวจิลมิกา วงษ์หงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

นางสาววรฤทัย ปริยานนท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

นางสาวกุลณัฐ เลไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

นางสาวพรรณภรณ์ นามโสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

นางสาวชนิสรา พุทธา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

นางสาวพิมพ์พิชชา วรพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒

นางสาวสริตา อนันตกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

นางสาวสุภัสสรา สุวรรณชัยรบ
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

นางสาวปภาวรินทร์ ชินสีดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

นางสาวมัณฑนา หีดขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

นางสาวศศิวิมล วงวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

นางสาวนันท์นภัส ส่างเสาร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

นายขจรเกียรติ รัตนบุรานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

นายโชคชัย วาโรเย
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

นายธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

นายธัชพล ตังใจทวีทรัพย์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

นายนนท์ ตันกำเนิดไทย
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

นายภานุศักดิ

์

โล่วณิชเกียรติกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

นายวรภัทร วรรณห้วย
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

นายอัครนันท์ จิระมณีโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

นายพงศกร ศรีอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

นายวชิรสิทธิ นากาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

นายกิตติภูมิ ทะสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

นายคีตกร ภามาตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

นายภูมิพัชร สาลาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑

นายจิรายุทธ เพ็งวิชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

นายอรรถวิทย์ เกียวหนองแก

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

นางสาวนนทิชา กิงแก้ว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

นางสาวขนิษฐา ชัยมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

นางสาวนิติยาพร สุนันทปรีชากุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

นางสาววิภาดา สิงห์ทุย
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

นางสาวอธิติญาพร ชาญจระเข้
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

นางสาวนันท์นภัส ไชยอำนาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

นางสาวศิริอาภา สุดอาราม
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

นางสาวสุพิชญา บุญพรหมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

นางสาวชลดา ขรรค์ณรงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒

นางสาวญาตาวี เกาะแก้ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

นางสาวปยธิดา มีชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

นางสาวภัชราภรณ์ กุลด้วง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

นางสาวณัชชา ไชยนิลวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖

นางสาวอภิญญา เสนานิมิต
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

นางสาวกรพิน แก้วสากล
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

นางสาวณิชาภัทร เพิมทรัพย์

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

นางสาวปริศนา แซ่หวัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

นางสาวกนกวรรณ พิทยารัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

นางสาวปณิดา ธรรมสิมมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

นายแทนชนน แทนไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

นายณัฐพล เพชรก้อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

นายกฤษฎาวุฒิ ศรีแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

นายศักรินทร์ ทาขุลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

นายภูมิทัศต์ เจริญดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

นายจักรพงษ์ บุตรละคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

นายบุญธวัช ธีระพจนี
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

นายกฤษบดี เม้าเวียงแก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

นายนิธิภัทร์ อ่อนส้มกิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

นายภาศิวัช บุญสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

นายปณณวิทร์ ไวคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

นายเปรม สุทธิวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

นายรัฏฐาธิปตย์ เดชโนนสัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

นายศุภณัฐ ศรีสุราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

นายอภินันท์ ปยานันทกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางสาวอัจฉริยากร สะเดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

นางสาวณัฐวรรณ รัตนพลที
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

นางสาวปยะธิดา ผ่านวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

นางสาวโสรยา ผ่านไชย

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาวณัฐพร ภักดีเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาวทักษพร พิมพา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

นางสาวมนภัทร บริสุทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางสาวกัญญาวีร์ อุดรชัยนิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

นางสาวพิชญา ตะวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

นางสาวญาณิศา สุทธิประภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

นางสาววชิรญาณ์ ชัชวาลวิทย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

นางสาวอธิษฐาน โนนศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

นางสาวณลิตา เวียงวะลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

นางสาวพิชญณัฐ ดวงสนาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

นางสาวจันทกานต์ โทหล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

นางสาวจิตติมาภรณ์ ยศพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

นางสาวนภสร คงทน
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

นางสาวบุษราคัม ไชยรบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕
นางสาวเบญจมาภรณ์

ขันทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

นางสาวปริยากร ครสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗

นางสาวยลภัค ประจันทร์เสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

นางสาววิรากานต์ ซิงเถียรตระกูล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

นางสาวสุธัญญา มหาอุตย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

นางสาวอนัญพร น้องเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

นายชวกร เวียงวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

นายอภิสิทธิพงศ์

์

ศิริวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

นายเกษม ดวงมุลลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

นายจาตุรนต์ คำมาลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

นายณัฐพัฒน์ ศรีประดู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

นายฤทธิเกียรติ รูปสูง
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

นายณัฐวุฒิ มหาวงค์นันท์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

นายณัฐพล นาทา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

นายปรนัย ตอสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

นายธันยพัฒน์ เฮ้าประมงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

นายนรินทร์ มูลสมบัติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

นายศิริวัฒน์ เชยขุนทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

นายเศรษฐโชติ เกตุทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

นางสาวธัญญารัชต์ โตเกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

นางสาวธนิสร ขันขวา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

นางสาวบุญญิสา แก้วจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

นางสาวปลืมกมล

้

พรมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

นางสาวณรรทิญา อุทธา
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

นางสาวพิรดา ประดับชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

นางสาวภัทรวดี ปอมสุวรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

นางสาวโสภิตา จันทร์มี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

นางสาวธนกร เนียมหอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

นางสาวธัญพิชชา ลิมปพัฒน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

นางสาวธันย์ชนก โพธิแย้ม

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

นางสาวกิรกิติ อินทริกานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

นางสาววาสนา แซ่ภู่
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

นางสาวอัจฉริยา เกียรตินอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

นางสาวกัณฐิกา คำแพงหิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

นางสาวธัญสุดา มูลตรีภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

นางสาวทิวาวรรณ หนองผือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

นางสาวธัญลักษณ์ ศุภธัญวรากร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

นางสาวเปรมิกา เจริญไชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

นางสาวพัทธนันท์ สิทธิจันทร์เสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

นางสาวภัทรธิดา จุฬุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

นางสาวศรัณยากร แนววิลัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

นางสาวเจนนิสา ศรีพลแสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

นายกฤตภาส แก้วปตตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

นายจิรภัทร ศรีปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

นายวันมงคล เหล่าเมธากร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

นายสันติสุข ศรีเนตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

นายพลภัทร การะเกษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

นายวุทธิภูมิ ศิริชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

นายกิตติคุณ จริยานันทกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

นายจักรพงศ์ โคสัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

นายภูริพงษ์ สุริสาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

นายอรุณวิชญ์ ภัสสรดิลกเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

นายกฤษณพงศ์ ภูมิเวียงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

นายสุทธินันท์ จันทร์รักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

นายต้นกล้า เตรียมวิชานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

นายวิษณุ จวงพลงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

นายสิรวุฒิ เทวัญจุติวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

นางสาวพิสุทธิญาณี ดีสวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์สาลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

นางสาวยมลพร สนสด

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

นางสาวจีรนันท์ บุญจวง
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

นางสาวณิชาภัทร เทียบเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

นางสาวเมธาวี ปะมะโข
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

นางสาวพัชรพร บุญมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

นางสาวมิรัลตรี โคตรเทียม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

นางสาวรสธร โคตรโยธา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

นางสาวสิตานัน ผ่านนิมิตรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

นางสาวอาทิตติญา ทับภูตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

นางสาวทัศนวรรณ ถนอมชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

นางสาวณัฐมล ประทุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

นางสาวภัทริกา พรมดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖

นางสาวกัลยรัตน์ ศรีนามนต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

นางสาวณัชชา จันทร์ประเทศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

นางสาวธีรดา วงศ์การดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

นางสาวศิริกาณจน์ ราชาวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

นางสาวชุตินันท์ บุญพร้อม
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

นางสาวฐิติวรดา ใจซือกุล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

นางสาวพรลภัส ทบวงษ์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

นางสาวชนิสรา ไข่มุกข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

นายกิตติกวินท์ อุลหัส
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

นายศวัส สุดเดือน
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

นายณัฐสิทธิ

์

วงศ์คง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗

นายธนภัทร ชัชวัชวิมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

นายธนากรณ์ ไชยภัทรนันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

นายชิษณุพงศ์ ศรีจิตราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

นายธีรภัทร ปรึกไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

นายกีรเกียรติ ชูบัณฑิตกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

นายจัสติน พิทยธาราธร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

นายธีระพงษ์ พลตือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

นายธนวัฒน์ แก้วประสาท
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

นายพัสกร อำไพชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

นายภัครพงษ์ บุษราคัม
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

นายธนวัฒน์ พาระพัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

นายธนาดล ม่วงมนตรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

นายวิศรุต ใจตรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

นายศุภณัฐ วัฒนสุขชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

นายชิษณุพงศ์ วงษ์สิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

นายรติโชติ สว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

นายชานนท์ วงษ์มีนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

นายรจนกร โคตรวงษา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

นายศุภราช ทองสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

นางสาวเธียรภัทรา พจนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

นางสาวชลิตา ธงศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

นางสาวธัญลักษณ์ รอบคอบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

นางสาวธัญลักษณ์ แก้วสากล
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

นางสาวธิญาดา บุญอ้วน
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

นางสาวปพิชญา เกชิต
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

นางสาววันวิสาข์ คลังคำภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔

นางสาวศุภาภรณ์ ทัดภูธร
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

นางสาวธัญชนก ธรรมสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

นางสาวบุศยรินทร์ ตรีวัชตรานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

นางสาวสิตานันท์ ภิญโยขวัญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

นางสาวพิชญาภา มูลสมบัติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

นางสาวนิรัชชญา วีระกาญจนพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐

นางสาวรุจิรา วะสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

นางสาววันวิสา จันทศร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

นางสาวพรพิมล เสาร์โสร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

นางสาวกันตยา ศิริดลธนเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

นางสาวมณฑิตา ตระกูลสันติรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

นางสาวลักษิกา จิตติธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

นางสาวสิทธิสินี เสนาสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

นางสาวกนกพิชญ์ ชัยเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

นางสาวกรวิภา ดวงจำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

นางสาวจุฑามาศ ปราณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

นางสาวชลธิชา จันทนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

นางสาวพิชญานิน พลเยียม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

นางสาวพีรญา โพธิชัยชิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

นางสาวภัทรวรินทร์ ปญญาแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

นายตะวันฉาย รุจิจนากุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

นายรพินทร์ สุวรรณราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖

นายพันเลิศ ศรีด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

นายศุภวิชญ์ ศิริวิโรจน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

นายพันวัสสา จินาพรธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

นายธนภูมิ เสริมศิริสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

นายเจตนิพัทธ์
การุญบุญญานันท์ ๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

นายธีรวิชญ์ คงแหลม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

นายสิรวิชญ์ เหนือแสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

นายธนกร กำจรเมนูกูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

นายธีรภัทร ซือตรง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

นายนนทกานต์ ซ้ายขวา
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

นางสาวฐิติพร วรวัฒนากุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗

นางสาววิภาวี วิชญชีวินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

นางสาวณัฐกมล ภิรมย์หวาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

นางสาววรามล เหมือนจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

นางสาวจังคนิภา แก้วกุลชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

นางสาวชนิดา จันปุม
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

นางสาวธัญ ปกเข็ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

นางสาวนันท์นภัส รองเมือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

นางสาวบุญทิตา ศรีสงคราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

นางสาวปริญดา เนินลพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

นางสาวกัลยกร อรุณรุ่งศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

นางสาวนพวรรณ เครือแวงมล
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

นางสาวพิมรภัทร จันทมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

นางสาววรนิษฐา โชติช่วงนิรันดร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

นางสาวพรวลัย ราชเฉลิม
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑

นางสาวรังสิยา อุดมทรัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒

นางสาวอนันตาพร ปติสุวรรณรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

นายเนติพงษ์ เนตรภักดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

นายอภิสิทธิ

์

สมศรีสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

นายถิรวัฒน์ บุณยชีวิตานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

นายธัญเทพ ดวงบรรเทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

นายรวิพล ชัยแสน
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

นายจิรกิตติ

์

ภูคำแสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

นายนภพงษ์ ตอพรหม
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

นายนราธิป เนาวราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

นายชาณุวัฒน์ ภูชมชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

นายธนดล พรพิพัฒนจิระ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

นายนันทวัฒ บุญเหลือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

นายพงศ์พิทักษ์ ยามี
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

นายสิรภพ ถามนตรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

นางสาววรกมล ลิมมหาคุณ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙
นางสาวจันทร์ประพา

ทองนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

นางสาวจิดาภา วัดเวียงคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

นางสาวสิตานันท์ พรหมราษฎร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

นางสาวอาทิตยา สาทรานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

นางสาวบุษบา บุญทาวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

นางสาวสโรชา สุขสมร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

นางสาววริศรา โสมาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

นางสาวลินนภัสร์ อาจวิชัยอุดม
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

นางสาวกนกวรรณ ดวงวันทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘

นางสาวกมลวรรณ พินิจมนตรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

นางสาวกัญญาณัฐ วิไลวัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

นางสาวโชติกา เจริญรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

นางสาวณัฐณิชา พรมบัญชา
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

นางสาวภัทราพร มิเถาวัลย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

นางสาวมาริสา สอรักษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

นางสาวลลิตา สุวรรณบุตรวิภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

นางสาวศศิราภรณ์ ศรีไม้

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

นางสาวสุชัญญา ภูนาเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

นางสาวอภิญญา เนตรเสนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

นางสาวจันทกานต์ คำจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

นางสาวนันทพัทธ์ บดินทร์ชัยสิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

นางสาวเกษราภรณ์ คำอุดม

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

นางสาวฉัตรสุดา ปอมเสมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

นางสาวชุติกาญจน์ วรรณธานี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

นางสาวพัชราวลัย ศรีวรรณะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔
นางสาวพิณภัทรชญา ทับแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

นางสาวอริสรา แบ่งสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

นางสาวสโรชา ชารีกัน
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

นายเชาวน์ภัทร ฮวดศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

นายพีรวิชญ์ สนอุป
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

นายกฤษณ์ดนัย เพียสุพรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

นายจิรายุส ชัยพิสุทธิสกุล

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

นายชวณัฐ วรรณประภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

นายรัชพล ตัณฑ์ศุระ
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

นายกิตติภูมิ ไชโยแสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

นายสพลพชร อุ่นทะยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

นายจิตรเทพ เพ็ชรประดับ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

นายธนาธร ลาภเวที
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

นายปยะบุตร พิมพ์สิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

นายพงศ์พิพัฒน์ เติมพล
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

นายอิจฉริยวุฒิ พันธุ์เสือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

นายอาคานย์ อินทะคม
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

นางสาวเจนนิสา ฉายบุญครอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒

นางสาวชญานิศ วงศ์บุญมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

นางสาวปริญญาภา พรมสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

นางสาวสิริยากร ตังขจรศักดิ

้ ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปญญา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

นางสาวณัฏฐณิชา นาคทัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

นางสาววรพิชชา อณัณวรากุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

นางสาวสุชานาถ วิชัยศึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

นางสาวนหทัย ตังภัทรนันท์

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

นางสาวปภาวี รักษาศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

นางสาวรังสิยา เกษศิริโยธิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

นางสาวบุษราคัม มุงบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

นางสาวสุชานันท์ บัวสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

นางสาวนิตยา สีคุณนำเทียง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

นางสาวบัณฑิตา พุทธกาล
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

นางสาวนิตยา ชัยศิลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

นางสาวปยะตา บุญบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

นางสาวอชิรญาณ์ แสงชารี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

นางสาวกิตติยา อืงสกุล

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

นางสาวพุทธธิดา พรหมเมตตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

นางสาวศิริยากร สิทธิจันเสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

นางสาวศุภากร พงษ์รัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

นางสาวอังคณา ถาปาบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

นางสาวนาราภัทร พิมพ์สุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

นางสาวธมลวรรณ สุราวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

นางสาวอภัสรา อินทะเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

นางสาวขวัญกมล กมลตรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

นางสาวชนิกานต์ สุขณรงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

นางสาวคมคาย พรมมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

นางสาวจิตตานันท์ อรรถพิพัฒวนิช
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

นางสาวกวีนุช กาพย์มณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

นางสาวพรรณธมณ แสงวรรณกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

นางสาวลักขณา คำแก่นแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

นางสาวสุประวีย์ บัวชุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

นางสาวสุพัตรา สีมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗

นางสาวอาทิตยา ทับศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

นายกันต์ธร โกศัลวัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

นายชาติสมบูรณ์ วัฒนากลาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

นายรวีโรจน์ วรรณศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

นายสุมิตร แก้ววังชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

นายธนากร สวัสดิสำราญ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

นายพงศ์พชร พรคุณา
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

นายณักษชัย แต่งด้วง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

นายเจษฎา ลำโครัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

นายชิราวุฒิ บุญมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

นายนันทวัฒน์ ชีกว้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

นายนิธิ สีโสดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

นายภาคิน กิตติคุณานุรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

นายสรวิชญ์ อินนเรศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

นางสาวจิรัติยาภร สมมุติรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

นางสาวสุรางคนา ไชยศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

นางสาวธัญวรัตม์ หลาบหนองแสง
๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

นางสาวจินดารัตน์ เหล่ามงคลเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

นางสาวธิติญา อัศยาพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

นางสาวปาริชาติ ทีวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

นางสาวปณิตา มะปรางค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

นางสาวปฐมพร ธีระเวฬุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

นางสาวพิชชามณฐ์ ธนานันทเศรษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

นางสาวกวีนา แสนคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

นางสาวกัญญาณัฐ พุทธโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

นางสาวณัฐชญา จันทะเขียน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

นางสาวฐานิตา วิทยาภูมิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

นางสาววิรากานต์ สืบสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

นางสาวกัญญาพัชร สายทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

นางสาวกัติญาพร ก้อนมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

นางสาวกุลนาถ เดียวสุทธิชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

นางสาวจิดาภา ผาสุตะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

นางสาวนิภาภรณ์ บุญศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

นางสาวบัณฑิตา นาตรีชน
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

นางสาวเบญญาภา ภูโอบ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

นางสาวเพ็ญพิชชา โคตรโสภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

นางสาวรุจิรา มีชิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

นางสาวอภิชาดา ศรีวิลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

นางสาวอารียา สุริยะเดช
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

นางสาวปรียาภัทร สุทธิแพทย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

นายระพีภัทร ไมตรีแพน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘

นายพัชรพล พันธุ์ศักดานนท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙

นายกันตพงศ์ เหลืองอุดม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

นายสุจินดา ลีชมรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

นายชนกนันท์ หงษ์ยนต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

นายปวิชญา เลพล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

นายสิรวิชญ์ ทอนฮามแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

นายภูริพงศ์ ภูหวล
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

นายก้องกิดาการ สวัสดีพุทธา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

นายชัชชนม์ จันทร์เพ็ชร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

นายธนบดี วงษ์วิชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

นายสิรวิชญ์ เสาใบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙

นางสาวสิรภัทร จันสามารถ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

นางสาวจิณณ์พิชชา ผาสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

นางสาวปณิชา ศิริเต็มกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

นางสาวพิมพ์ลภัส ดาราเฉลิมกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

นางสาววิภาดา โชควัฒน์วิกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

นางสาวสุภัสสรา สุปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

นางสาวกฤติยาพร พละเอ็น
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

นางสาวกัญญาณัฐ คำอุดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

นางสาวจุฑามาศ ประกอบดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

นางสาวธิดารัตน์ ไชยสาส์น

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

นางสาวศิริขวัญ รัตนสมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

นางสาวณัฐฐิญา วรามิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

นางสาวภรณ์ทิพย์ เตโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

นางสาววนัชพร ราชาวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

นางสาวอิสริยา หินวิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

นางสาวพรรณพัชร เพชรรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

นางสาวกนิษฐา ศรีผักหอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

นางสาวธีมาภรณ์ สงคราม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

นางสาวนวภัทร์ เถือนนาดี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

นางสาวเนตรนภา หมวดพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๔๒๔

้
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ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

นางสาวปภัสรา ตินสัน

้ ้

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

นางสาวปาริศา เรืองแหล่
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

นางสาวพิมพ์ชนก ชลศึกเสนีย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

นางสาววณิชยา ลุนไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

นางสาวสุพิชญา ฉัตรพัฒนศิริ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

นางสาวอภิรุณ ทองแท่งไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

นางสาวอัปษร ดีวันรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

นางสาวอิสรีย์ ว่องไว

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

นายกฤตนัย ทองอินทร์ตา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

นายฤทธิชัย ไพรอุบล
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

นายประวีณ ภูหนองโอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

นายจารุวิทย์ สำเริง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

นายนวมินทร์ เวทศิลป
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

นายติณณ์นภัส พยัคฆกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

นายกัณฑณัชญ์ พลหล้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

นายธนากร ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

นายธีธัช แน่นดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

นายธีร์ ลีตระกูลพิชิตชัย

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

นายพงศธร สุดภู่ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

นายสหัสวรรษ พาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

นายอนุรักษ์ บ่อคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

นายณัชพล จุฑามณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

นางสาวชลิตยา นิมพัฒนาวงศ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

นางสาวศิวภรณ์ สีทำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

นางสาวศุภรัตน์ สงวนวัฒนกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

นางสาวสุภานัน ลิมานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

นางสาวชนิกานต์ วัฒนวาทิตกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

นางสาวประภัสสร โสภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

นางสาวพิชชาภรณ์ ชิตไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

นางสาวสุชาวดี ไชยยันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

นางสาวสุภาพร แคลนกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

นางสาวสุรัสวดี ทองแท่ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

นางสาวณิชาภา ชัยภิบาล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

นางสาวปยะธิดา โชคลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

นางสาวธนาลัคน์ ปองประทุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

นางสาวพฤกษชาติ ชูชืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

นางสาวฐานิตา คำอ้อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

นางสาวศรินธร พนิกรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

นางสาวอาริยา บำรุงศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

นางสาวสุภัคชญา ชาตะมีนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

นางสาวจตุพร พืนชมภู

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

นางสาวจุฑาวดี เพชรเทศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

นางสาวเจนจิรา อรุณพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

นางสาวปานชีวา สมลือแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

นางสาวภัทรวดี วังศรีคุณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

นางสาวสุภักดิ

์

ไชยศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

นางสาวอัญชนา ศรีมุงคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

นายเมยาวัฒน์ บึงมุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

นายกฤษกร บุยกวาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

นายขจรเกียรติ พรมดวงศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

นายกานต์สฤษฏ์ แก้วช้าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

นายโฆษิต บูชาชัยรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

นายญาณวิชญ์ แย้มโกสุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

นายดรัสพงษ์ สกุลคู
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

นายกฤษณะ แสงนภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕

นายนราธิป มูลสมบัติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

นายบริบูรณ์ จุลทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

นายกฤติภัทร สุวรรณรุ่งเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

นางสาวกมลสิริ สุดจันทร์ฮาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

นางสาวณฌานิมม์ เสนะบุตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

นางสาวปณฑารีย์ คำสีแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

นางสาววารีญา ดารารัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

นางสาวกุลนันทร์ ชัยวงศ์จรัส
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

นางสาวธัญวรัตม์ กองจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

นางสาวชนกนันท์ ทวาสิโก

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

นางสาวพรธวัล ปะวะภูชะเก
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

นางสาวณัฐนิชา ผลิตกุศลธัช
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

นางสาวอิศราวรรณ เจริญเชือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

นางสาวเขม็มกุล เพ็งพุฒ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

นางสาวสุวิญชา ทวีวิทย์หิรัญพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

นางสาวจิณณพัต สาโยธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

นางสาวดวงหทัย สรชิตสาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

นางสาวธันยพร เลิศธีระวิวัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

นางสาวนวมลลิ

์

ตุ่นปา
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

นางสาววิไลพร จำปารัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

นางสาวชวิศา ภาวะโคตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

นางสาวมณัญญา กัลยาสนธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

นางสาวมนิกานต์ คำมูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

นางสาวอารยา อาปะหัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

นางสาวกษมา ฝงสระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐

นางสาวจิติมาภรณ์ พิพัฒน์บริภัณฑ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

นางสาวภคพร โชคธนานุกูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

นางสาววราภรณ์ เมษะเจริญวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

นางสาวอินทิรา แซ่จัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

นายกิตติมศักดิ

์

พลไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

นายจาตุรนต์ อุดม
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

นายชยุตม์ สะท้านบัว
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

นายเตชิต ตราชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

นายสิปปกร เสือน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

นายภควัต สิทธิไกรพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

นายณัฐกฤษฎ์ ด่านซ้าย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑

นายณัฐวุฒิ พานสมบูรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

นายชิษณุพงศ์ ศรีเพ็งตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

นายปยบุตร แสนอุดม
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

นายศุภกิตต์ วรารักษ์สกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

นางสาวกนกอร ปนพงศ์พันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

นางสาวนัทธมน ทุมหนู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗

นางสาวเนตรชนก สมบึงกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

นางสาวณิชารีย์ โชติช่วงนิรันดร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

นางสาวพุทธิอร ลีทองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐
นางสาววรัญญาภรณ์ ตังวณิชเศรษฐ์

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

นางสาวนันท์นภัส สิงห์อุดม
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

นางสาวณัฐรัชน์ ศิริภัคกุลวัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

นางสาวสุชัญญา สีหวัฒนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

นางสาวกัลยรัตน์ หาดสมบัติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

นางสาวระพีภัทร สิงห์บุราณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

นางสาวกชพร แคนหนอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

นางสาวชัญญานุช ผ่านไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

นางสาวชาลินี ทองยศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

นางสาวบงกชฐรัตน์ พลโพธิศรี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

นางสาวเปรมฤทัย แซ่ลิม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

นางสาวพัชร์ชิยา โพธิศรี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

นางสาวพิมพ์วรีย์ กาบปญโญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓ นางสาวแพรทองพรรณ
แก้วหานาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

นางสาวสิริลักษณ์ คลังกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

นายชนะวัฒน์ สีพาฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖

นายณภัชร์ คีรีรมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

นายธนกฤต คงชีวินรุ่งเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

นายธนพัฒน์ ชัยเดชโกศิลป
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

นายเนติพงษ์ พาที
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

นายจิรเมธ เพชรเวียง
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

นายณัฐวุฒิ แสนอำมาตย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

นายทวีทรัพย์ หาญประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

นายปารณัท จิตปญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

นายเกรียงไกร ชินสีห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

นายชิรกฤษณ์ ไกยสวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

นายณัฐพงศ์ มูลคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

นายธนโชติ เทพเรียน
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

นายนนทเศรษฐ ศรีบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

นายอชิตพล สุนทรวิศิษฐ์กุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

นางสาวเกศริน ดลละวิจิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

นางสาวจุฑามาศ จงหมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

นางสาวปรารถนา สิงห์ชู
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

นางสาวติตาภรณ์ ผดุงชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

นางสาวธัญชนก หลินโนนแดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

นางสาวปทมพร ดวงสา
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

นางสาวปวีณา ธีระเวฬุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗

นางสาวปารวีร์ ทองดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

นางสาวธนธัณกรณ์ วรแสน
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สิริรัตนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

นางสาวทิพย์ประภา ศรีจันทร์โคตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

นางสาวอนันตญา อนันตกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓

นางสาวกนกพรรณ บุญอารีย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

นางสาวกนกรดา ชูลิขิต
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

นางสาวชนัดดา แพมไพสงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

นางสาวพลอย ณ เชียงใหม่
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

นางสาววิภาดา เถาว์พันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

นางสาวกรรธิมา โสมาศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

นางสาวปยะรัตน์ โอสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

นางสาวองคมนตรา จุดศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

นางสาวอารียา ดีวัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

นายชินดนัย มุมทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

นายภาวัช วิลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

นายภูมินทร์ โนนคู่เขตโขง
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

นายกฤติน วรวัฒนากุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

นายฐพสพร วิสูตรธนาวิทย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

นางสาวกรกนก กลมกล่อม
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

นางสาวกุลศิริ ไชยสถิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

นางสาวภัทรพร สฤษฎีชัยกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

นางสาววรรณภา ภควณิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

นางสาวอรอนงค์ ปทมรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

นางสาวปภัสวรรณ แซงสีนวล
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

นางสาวโชติกา ธันยพงศ์พร
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

นางสาวกิตินรินทร์

์

แก้วดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

นางสาวขนิษฐา เมืองแสน
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

นางสาวคณิตา ถาวงษ์กลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

นางสาวมธุรดา ภักดีบัณฑิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

นางสาวสุทัตตา ศรีอรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

นางสาวอภิสรา วงศ์ทองเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

นางสาวฐิติชญา จันลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

นางสาวเกวลิน เรืองจันที
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓

นางสาวชลธิชา หอมอ้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

นางสาวศศิธร รัปศิลป
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

นางสาวเพชรนภา ล่ามแขก
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

นางสาวอริสา อินกอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

นางสาวนภสร เปาอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

นางสาวธิดาวรรณ สถาวร
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

นางสาวนันทนัช สมพาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

นางสาววรรณกนก กองสินเเก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

นายณัธชมรรคษ์ ปกสังคะเนย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

นายกฤตวัฒน์ เขมะประสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

นายพชร เย็นสบาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

นายเกริกเกียรติพงศ์ สุขโข
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

นายวิธวินท์ ตุลารักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

นายชุติพนธ์ ทรัพย์สำราญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

นางสาวณัฐชยาพร ฝายขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

นางสาวจินตวดี กำแพงศิริชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

นางสาวนิสา วอทคินส์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

นางสาวปวีณา บุนนท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

นางสาววรฉัตร คำพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

นางสาวอริสา เริกเคอร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

นางสาวกมลรัตน์ บุษราคัม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

นางสาวเกณิกา พรมกัลยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

นางสาวสุธิมา สุนทรวัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

นางสาวศศิธร ดาวนันท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

นางสาวศุภาวรรณ วรวัฒนตระกูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

นางสาวเขมินทรา จันทร์เมฆา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

นายพิสิฐชัย อาชาเทวัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

นายภาสกร ศรีวสิตาภากร
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

นายภูมิภัทร ลาจ้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

นายจักรกฤษณ์ พงษ์พาณิชย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

นายธนกฤต นีระโยธิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

นายธนัฐกรย์ มิตรเจริญรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

นายภัทร์ไพบูลย์ นาศพัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

นายวสิษฐ์พล บุญญกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

นายวสุชนม์ สมบูรณ์พร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

นายศรัทธาวุฒิ เหลืองรัตนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

นายกิตติกร หน่องตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

นายเจตภาณุ เมืองมูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

นายทศวรรษ อุบล
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

นายธนสักก์ วัฒนสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

นายนนทกิตตน์ บุญชืนชม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

นายพีรดนย์ พรหมรับ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

นายชนกันต์ บุญฑริกชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

นายวงศกร นิตยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

นางสาวโชติรส มาเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

นางสาวธนาวรรณ วิกก์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐

นางสาวนวรัตน์ อภัยบัณฑิตกูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

นางสาวพิชญ์สิริ เผือกผ่อง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

นางสาววินันชญา ศิริพัฒนโกศล
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

นางสาวจิตรดา โยธาฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

นางสาวจิรัชญา ชูสิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

นางสาวณิดา พูนพิพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

นางสาวทยุตา สุวรรณโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

นางสาวทิศา สมทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

นางสาวพฤกษา มุกนำพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙

นางสาวแพรวพรรณ ทองโสภิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

นางสาวรมิตา อร่ามพงษ์พันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

นางสาวศุภนิดา ภูแช่มโชติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

นางสาวสหัทยา แซ่คู
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

นางสาวชนิษฐ์เขม สกุลไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

นางสาวณรัชต์หทัย เวียงจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์โชติธนกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

นางสาวจุธาเกศมณี นิลแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

นางสาวธนัชพร หินบุดดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

นายอนุชา เหล่าเกตุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

นางสาวนิรดา อุบลศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐

นายฐิติวัฒน์ ลิซีทวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

นางสาวสุจารี ครองสำราญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

นายคณิน มณีรอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

นางสาวรินธร กำจรเมนุกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

นางสาวฐัตวันต์ คำสอนทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

นางสาวมะลิ มณีรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

นางสาวปาจรีย์ จันทร์พร้อม
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

นางสาวพิชญ์สินี คันทะจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

นางสาวเอมวลี วงษ์แสงน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

นางสาวศิริพร เดโพธิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

นายชนะชัย ไชยยันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

นายปรวรรธ พึงเพียร

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒

นายคเณศ บุญโดนด
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓

นางสาวสาธิตา สกุณา

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

นางสาวณัฐมน แต่งผิว
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

นายทิชากร มานะศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

นางสาวจิรนันท์ อุดมพุทธชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

นางสาวกมลทิพย์ ศรีเสาร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

นายวิชยุตม์ ข้อยุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

นายทัตพล ชำนาญกิจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

นางสาวณัฐฐินันท์ หมินแก้ว

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

นางสาวอภิญญา ลิมลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายศุภณัฐ มะแอ็ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายชลพุฒิ จันทหาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ซุยเสนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายสิทธิเดช ยศสุรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายธานินทร์ แสงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายกฤษดา สุขี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายกิตวรา เอติรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เชือจีน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงทิพยวรรณ ฤาชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีทองหลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงภารตี ภูครองนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงไพลิน บุญกุศล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กชายอัครพล เทียงตรง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทองมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงวีร์สุดา ทาคำใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงกนกนาถ คำประชม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงพิยดา พิมพายัพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายบัณณวิชย์ ศรีโสดาผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนโคตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายวิชรวิทย์ ชุมพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายชยพล วงศ์ธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายกษิดิศ ไมล์ไพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กชายภาคิน เสวะนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่าทองสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายวุฒิไกร มูลภูเขียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายชลพัฒน์ จันทหาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงสุนิตา สะตะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงปญุดา จันทะฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ก้านขุนทด
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงพีระฉัตร อนันตะชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงธนพร แซ่อึง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงปรางค์นภา ทรายทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงอัญชราพร นรศาสตร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงวิชญาดา แก้วขาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงฟางอี

่

ตัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงปรียากร วรชินา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงสุนิดา สุวรรณธาดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงพักตร์สุดา ธงภักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงพุทธิดา บุตคาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายพีรวัฒน์ สีมาก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายศิริบูรณ์ คำหล่อ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงกริษฐา พันธ์นิกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ธีรพัฒ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา ขาวกุญชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายพสุ มณีพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายภูวเดช ภูทองเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายพัชรพล นุชนวลรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พยัคมะเริง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงวิภาวดี เเสงมีคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายเดชาวัต อุปรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงวิริญญา เนียมคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายปรัชญา ชิดนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงสุชาดา วาสิงหน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายณัฐชนน นามคันที
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เศษอาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงวรรณทิดา บุรมโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงธวันรัตน์ แก้วลาดวงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายอชิรวัฒน์ แย้มวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ชนชี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ แจ้งสว่าง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กชายวุฒินันท์ จันทะโชติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงปยพร คำจันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงวนิดา เเยงคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายณรงค์พร บุตรธัญรุจสุทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงวิลาสินี เเสงมีคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงศศิธร แสงนารีย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงสไบทิพย์ สาลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงสุธาสินี ฤทธิมนตรี

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญอารักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ สอนศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงวนิดา มาโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายนันทพงษ์ บุญทวี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงชลธิชา พรมดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายสุริยา คนยง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายธนพงษ์ แซ่ลี

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงเกวลิน สิงห์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา บัวภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงไอริสา อนุสุเรนทร์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงแพรวา โสแสนน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ อนุสุเรนทร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงศศิธร หยองเอ่น
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงปยนันท์ ผาพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อนุโคตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงเขมิสรา จาริชานนท์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายมีชัย เคนานันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายพงศกร ภักดีพรมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายยุทธพงค์ แสนกิว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีชัยมูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายเจษฏา จาริชานนท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายวราพล นวมพยัพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงนันธิดา นามเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงบุญยาพร แสนกิว

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายธารา โพธิปสสา

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มาตรสงคราม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายธนากร จันทวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงพรวิภา พิมพ์บึง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงมนัสวี โสแสนน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงกุสุมา กุลหงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงปยธิดา ศรีกุลวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงศุภาภรณ์ นามบ้านค้อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงอริสรา บุดดานาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงพรรณิภา จาริชานนท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงณัฐฑลินี เมืองขวา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงมุธิตา สมกิตร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายวีระมุข โกษาจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายศราวุธ ศรีหลัก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กชายณฐวุฒิ บุดดานาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายดัสกร สิงห์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายอุ้มบุญ ทัพซ้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กชายอธิคม วงค์สุ่ย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายธีระพงษ์ ราศรีเฟอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพ์คำไหล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายปราโมทย์ จันทะปดตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กชายพานุ บาใส
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายเศรษฐดุสิต ศรีทะจักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายอาโนว์ จักราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายสุรชัย วังวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี วะวิทัศน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงณัฐพร จันทวิชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองแหล่
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทิพย์รัตนมงคล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงชลธิชา บัวสิม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงชีวาพร โนราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายอภิโชค นันท์ดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายธีระพล เหง้ามูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงปวิตา เพาะปลูก
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายเจษฎาพร ภักดีปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตุไตลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายปยะวัฒน์ พิมพ์หิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โกษาจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายปยะวัฒน์ อนุสุเรนทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายชัยมงคล หอมกรุ่น
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายชิตพล วงค์หนองแล้ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายพรรณศิลป สินธุบัว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จันทวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายกฤษณพล พุทธเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายวัชรินทร์ ฐานเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กชายนพรัตน์ ขาหัก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

นายภานุ จันทะประเทศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงพรทิภา จันดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงปยพร โพธินาง

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงบุษบา ขาหัก
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงกนิษฐา กุลดิลก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงชลธิชา หยองเอ่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙
เด็กหญิงพรรณพักตร์ คำทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทะวิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงนุดา อนุสุเรนทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงอารยา มุ่งสุเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีหลัก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิมสา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา นันท์อ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงมณีการณ์ ข้อยุ้น
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงชลธิชา แสไพศาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บัวสิม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายอนุรักษ์ พีระภาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงศรุตา นันท์ดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงอัจฉรียา ร่มซ้าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ แสนนมุงคุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายชัชวาล วงศ์อุปปา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายภูวนัย นันท์ดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงคชาภรณ์ สำอาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศิริบุรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงอุษามณี ศรีษะโคตร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีกลชาญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายอนุชา จำหนองโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายศราวุฒิ เม่นมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงอินทิรา ยืนยง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงกาญจนา ศรีชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ หลำแขก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร นิมนวล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายภูริภัทร คำสีทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงอนัญญา นาค-อก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงธมกร ชมจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงพฤกษา สาดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงศิริญญา ลานภูเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงพิมพิกา มาพระลับ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กชายอัญมณี ศรีทะบาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายภาณุพงษ์ หมืนหาวงศ์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายอาทิตย์ น้อยเล็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กชายธัญ ทับทิมไสย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ สอนจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงฐิติมา ถาปาลบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงกรกนก เพียรสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงธนทิพย์ สนิทชน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงอภิญา ปองไข่
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงกนกรดา สุริวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงปยะวรรณ วงษ์กระนวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔
เด็กหญิงจันธิมาภรณ์ สุขราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงสุรีพร รองงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖ เด็กหญิงกฤชศนประภา
ค่าเอ่น

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ คมสันต์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายนัธภูมิ อุพลเถียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายธีรภาพ แก้วลือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กชายจักรพงษ์ น้อยสีเหลือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กชายศุภมงคล แซ่เต้
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงชณิตา นันทะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงกรรณ วงศ์ศรีวอ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงสุนทรียา อ่อนเหลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แสนสมบัติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เสนะไพรวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงสุมณฑา แก้วจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงลลิตาพร ธิเสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงณัฐพร จันทะบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงอภิญญา ศรีกลชาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงศิริยากรณ์ หินทุม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงรัตนากร จันทบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงริศรา ไทยอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงมุทิตา ตรีพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕
เด็กหญิงสุพรรณณิภา

มาหา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี โยธะมาตย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงอันธิกา แขมภูเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กชายอิทธิพร พันธ์นา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายนฤเบศร์ ศรีทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ หาญแท้
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายเทพสถิตย์ ศรีรักษาพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายพัสกร รินนรา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายศุภโชค ชอบพานิช
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงกันทิชา สร้อยสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงพรรทิวา จันทะรินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีเตชะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงปติภัทรา นันท์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เพียน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงอินทร์ธุอร สีแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงวิชุดา โสเสนน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงพัชรมัย ภาคโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงทรงพร คำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กชายภูวนาท เขียวคำภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กชายวรายุทธ์ คงประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ศรศักดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายณัฐรัตน์ เหล่าคะเนย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กชายเฉลิมพล โม้หอชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กชายภูตะวัน เสาวลัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กชายอธิชา ศรีเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายทวีชัย ครองยุทธ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กชายณัฐวัตร คำเบ้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายธนบดี สิมเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กชายเธียรวิทย์ ปนยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงพินทอง แสนบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงศรัณณา สีเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงกาญจนา ขุมเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พลสันติ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บำรุงกุล
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงแพรวา วิสาทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงวิจิตรา ภาษีราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงอภิญญา แสงสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงกาญจนาพร แก้วศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงนิภาพรรณ กันหาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงพรรณิการ์ อุ่นผาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงธนพร พลเสน่ห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงสาลินี อินตะนัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยะโส
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา เฮ้าทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายอนันดา พุงไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายฉลองรัฐ สุวรรณวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายจตุรวิชญ์ พงษ์มิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายพิชญากร อรัญโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายจตุรงค์ พรมจักร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กชายอธิชาติ เทียงวงษ์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๔๒๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทิพย์ดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงปภาวดี ศรีฐาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงปยะมาศ สุดจันฮาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงชนัญชิดา สุมะกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงนัทตยา ภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงพรนภา บุญญรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงไข่มุก วัฒนะภูมิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงณัฏฐา ศรีเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงกิตติญา สระบ้านก่อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์กระนวน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคกอุ่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงกาญจนาพร คนสันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงปุณณดา ธราสุขโสภณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงพนิดา ธรรมโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงประภัสสร เคนดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงปริชาติ เล้าจินดามณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงภัทวรินทร์ จันโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงวนิดา โพธิตาทอง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กชายพงศธร สุพรมอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กชายภูวนัย แคว้นน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กชายวชิระปญญา ประเสริฐสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายณรินทร ชัยคำดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายใบบุญ บุญบ้านงิว

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงมาริสา พันธุ์ศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงปกเกศ กิตชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงภัทรพร เศรษฐวัชระ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงชญาภรณ์ หาริกัล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงสุนิษา วงศ์ละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงพิชญากรณ์ ชัยฮัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงอธิตยา ขันนามสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประเทียง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงวิลาสิณี อินทะคม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗
เด็กหญิงพิมประภาพร

แสงสว่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ศรีต้นโพธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสบาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ตาทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ โคตรทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงชลธิชา พวงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขำโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงภาณุมาศ นามจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงศิวพร เกศคำขวา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงธนาทิพย์ นำทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงกนกพร เอาะน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงภัคพร หวันกะมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงวริศรา พระคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กชายจักริน นาน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายอภิโชค บุญเวช
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ตะโนนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองมาก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงพรรณนารา ศรีจุลลา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงประภาภร หินทุม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงจิราภร สมวงษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงพรชิตา หลำแขก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์สุ่ย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงสุภัค แก้วลือ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงอธิชา จันทะแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายนิรันดร์ สืบสำราญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงวราพร พรมสอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เคนแสนโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงอนุศรา วัดถัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงธนิสรา คำอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา นามบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงมินตรา ผลาผล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงศุภัคกัลยา ดอนอ่อนสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายวีรภาพ นามเทพา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

นายเกียรติศักดิ

์

ยศธสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

นายคัมภีรภาพ พุทธวรภูมิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

นายจักรพบ แทนมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

นายจักรพันธ์ พวงอ้อ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

นายจิรศักดิ

์

ศรีหมืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕

นายจีรศักดิ

์

วงษ์ชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

นายเจษฎาพร ศรีพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

นายเฉลิมชัย สมธิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

นายชินวัตร คำสีแดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

นายเทียนชัย มูลปอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

นายธนาวรรณ มูลศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

นายธนาวุฒิ คงประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

นายธาดา เหล่าชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

นายธีระวัฒน์ พาลาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

นายนราพงษ์ สอนสะอาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

นายนัฐพล ทองสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

นายนัฐวุฒิ ชืนในจิตร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

นายพงศ์นรินทร์ สาธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

นายพรนิมิต ถามีมาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

นายพันธกานต์ ศิริวารินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

นายพิสิฐศักดิ

์

จันทร์วิเศษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

นายพีรนันท์ ชนะชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

นายพีรวัฒน์ ทองสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

นายภูธิปธ์ กุลนู
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

นายรักษ์ศักดิ

์

อรรถโนมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

นายวรเชฐ สิงเทพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

นายวันชัย อ่อนสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

นายวิรัตน์ พลไธสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

นายวุฒิพงศ์ นุภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

นายศุภวัฒน์ วงศ์สุ่ย
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

นายเศรษฐศักดิ

์

รอดเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

นายสหรัฐ อิมนาง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

นายสิทธิกร ช่างทองมะดัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

นายสิทธิชัย นามโฮง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

นายสุพพัต กาพย์แก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

นายอธินันท์ ทุมทน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

นายอนิวัตติ

์

พรมแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

นายอนุชิต ยอดคำมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

นายอมรเทพ ติวเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

นายอิศรา แก่นพิมพ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐

นายสิรวิชญ์ โคตรสีวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

นายขุนสรรค์ ภุมมะวัณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

นายคณิศบดี ปดชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

นายจักรพรรดิ

์

ชุมปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

นายชยุตพงศ์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

นายไชยปกรณ์ วิสีสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

นายณัฐพงศ์ กลางโบราณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

นายณัฐภัทร์ สายทองดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

นายณัฐวุฒน์ มุลทากุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

นายเทพพิทักษ์ ตรุณพิณย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐

นายธนาคาร กล่อมสาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

นายปรัชญา อินสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

นายพงศธร ผงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

นายพสุนิต ศรีหลัก
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔

นายภานุวัฒน์ กัสนุกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

นายศราวุธ แซ่เฮง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

นายศุภชัย แสงพะนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

นายสราวุธ โสรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

นายสุรศักดิ

์

ประเสริฐพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

นายเสฎฐวุฒิ แจ้งคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

นายกฤษฎา พันชูกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

นายจตุรภุช ศรีสมภาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

นายเจษฏางค์ สามแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

นายชานน โสมณะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

นายดลณกร สุขเพสน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

นายธนาธิป รุ่งโรจน์เดชาชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

นายธีรพัฒน์ ลุนพิลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

นายนฤเบศร์ ค่อมสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

นายภูมินทร์ ทาขุลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

นายภูมินทร์ เฮ้าประมงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

นายรชตนนท์ ทับโฉม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

นางสาววรรณภา อุปนันท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

นายเศรษฐกร สุวรรณธรรมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

นายสิทธิศักดิ

์

แปลมูลตรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

นายสุวัชร์ บุญเริม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

นายอัษฎาวุธ กุยสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

นายกัมปนาท สอนโก่ย
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

นายกีรติ เกาะลุน
๒๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

นายเกียรติศักดิ

์

หลักคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

นายคมสัน เจริญภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

นายชลสิทธิ

์

จันทวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

นายชวนากร มูลตรีภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

นายฏิมากรณ์ อินทร์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

นายธนาสินธุ์ เฉลิมสีมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

นายธราธร ทัดไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

นายธีรวุฒิ ขาวพันธุ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

นายนันทวัฒน์ แสนทำพล
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

นายศตวรรษ พงษ์โคกสี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

นายศุภกฤษฎิ

์

สังสิมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

นายสราวุฒิ นิลมนต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

นายสิรายุทธ เสนาวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

นายอุกฤษฎ์ สามศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

นายมหธน สุระพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

นายการิน นาคทวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

นายจักรี ปานวิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

นายจิตติภูมิ ไชยทุมมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

นายจิตรกร หลอดคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

นายชาติสยาม จ่าเมืองฮาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

นายฐากูร โสแสนน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

นายธนพล ธนากาญจนภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

นายธนพล เนียมชมภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

นายธนาธิป ชินคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

นายธีรพล พนมกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

นายพชร ปะนะทัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

นายพัชรพล ม่วงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

นายภูวดล ผลสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

นายวิทวัส วงษ์ดวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

นายศักรินทร์ ปวิไล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

นายสรชัช แสงสุดใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

นายสิทธิกร หนองบัว
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

นายสิทธิศักดิ

์

เนาว์โนนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

นายกฤษณะ บางแบ่ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

นายชาติกล้า ดรเขือนสม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

นายอภิชิต อิฐจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

นายพิสิษฐ์ คำตา
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

นายรัตนชัย ศรีเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

นายวิทวัส มาวงแหวน
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

นายวีระ ศิริคำเพ็ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

นายวุฒินันท์ จันทะนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

นายศุภกิตติ

์

ชาดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

นายอภิสิทธิ

์

รัตนทิพย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

นายศุภกร หอมจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

นายกิตติทัศน์ เหมรัตนานนทน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

นายจรัญ วรจักร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

นายธนพล ทองจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

นายนนทวัฒน์ ไชยแสนทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

นายพิภพ จำปามา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

นายยุทธิพล นันท์ดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

นายวชิรพล เบญจมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

นายศตวรรษ อุ่นเวียง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

นายศรัณย์ ผิวสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

นายอนุชาติ ศิริพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

นายอัครวิทย์ กวนศรีรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

นายอานนท์ วันเวด
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

นายชานนท์ ฮาดภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

นายกรรชัย แสนปฐม
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

นางสาวกัญญารัตน์ ปูชัยเคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

นางสาวกุลสตรี กุลศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

นายเกียรติภูมิ ม่วงอร่าม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

นายจักริน ภมร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

นายจิรกิตต์ ทองโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

นายจิรายุส สุทธิสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

นายณัฐวัฒน์ ชุมคำน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

นายทวีทรัพย์ พรมงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

นายทวีศักดิ

์

สุภีร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

นายธนบูรณ์ นุ่นโพน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

นายธนพล โชคบัณฑิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

นายธนาธิป คงแหลม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

นายธีระพล ศรีพิมพ์ลาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

นายนริน รอบสระน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

นายนัฐวุฒิ บุตรโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

นายชลชาติ โสภาราษฎร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

นายนิรุติ ต่อพรหม
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

นายพิทักษ์ชล สวัสดิโพธิ

์ ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

นายภัสกร จ้อยสอดดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

นายภาณุพงศ์ โพธิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

นายยศนันท์ พระสว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

นายวรวิทย์ แก้วโสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

นายวันเฉลิม วิเศษศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

นายวารุจ ชะมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

นายวีระวัฒน์ หินวิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

นายศุภโชค ศรีทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

นายสหัสวรรษ ภิญโญทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

นายสินธนา ขันขวา
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

นายสุทธิภัทร โชคลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

นายอธิพงษ์ ใชสีหา
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

นายอนุพงษ์ กงจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

นายอนุพัฒน์ เพียชิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

นายอนุรักษ์ ยาสิงห์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

นายอภิชัย ตีกา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

นายอภิวัฒน์ แสงต้น
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

นายอภิสิทธิ

์

แสนบุญยัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

นายอานนท์ มูลธรรมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

นายคงกะพัน พิพัฒกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

นางสาวชนิกานต์ ฟูสุวรรณกายะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

นายชัชวาลย์ พลทอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

นายฐิติพงศ์ สาพรมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

นายณัฐกานต์ มุกดาหาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

นายณัฐวุฒิ อ้อกอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

นายธนพงษ์ จ่าเคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

นายธนพล ศิริสม
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

นายธนพล แสงคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

นายธนวัฒน์ มาจุฬา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

นายธีระ เจริญภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

นายบุญชนะโชติ ราชสีห์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

นายวสุรัตน์ วิจิตขะจี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

นายวัชรพล เข็มงามดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

นายวิรัตน์ จุ้ยบ้านภูมิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

นายศรพิชัย สมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

นายศักดิกมล

์

พลทะอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

นายศักดิดา

์

โยธาสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

นายศิรวิชญ์ หมืนแก้ว

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

นายอดิศร ดอนโสรส
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

นายอุเทน แสงมณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

นายจักรพงษ์ มุ่งหมาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

นายชัชวาลย์ สิงวิสุทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

นายฐิตินันท์ จันทร์เสนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

นายณัฐพงศ์ หวานรอบรู้
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

นายณัฐวัฒน์ ทองโคตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

นายธนธรณ์ จันทร์สม
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

นายธนวิทย์ อุ่นสิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

นายบัญชา เลากลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

นายปราโมทย์ สิงห์สาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

นายภูธเนศ ถามุลแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

นายวีรพล คูชัยสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

นายสิทธิศักดิ

์

สีแหงโคตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

นายอภิสิทธิ

์

กันหาจ่อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

นายอุดมพร แสนนาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

นายกิตตินัย สีหาเนตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

นายชนายุทธ มุกทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

นายชวลิต จันทนพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

นายณัฐพงศ์ นาริโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

นายธนวุฒิ พลหมอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

นายปริญญา แดงเปยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

นายปยณัฐ จันทหาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

นายพงศกร จันทะโคตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

นายพีระพงษ์ แซ่อัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

นายโยธิชัย สุขจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘

นายธนัช ยศเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

นายอดิศร ชมภู
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

นายอภิชาติ ลายสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

นายกิตติศักดิ

์

ศรีบุญรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

นายจิรวัฒน์ แสนเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

นายเทพพิทักษ์ อ่อนสมบัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

นายธีรภัทร์ สมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

นายปยะราช หนองนำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

นายพงศกร เคนกุดรัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

นายภัทรพงษ์ อาสาสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

นายมินทร์ธาดา ศรีวิชา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

นายศาสตรา ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

นายศุภกร คำภูเวียง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

นายสุริยันต์ บัวพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

นายอภิวัฒน์ คัฒมาตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

นายกิตติพล โคกสีอำนวย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

นายชนชนินทร์ กรรณลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

นายชาญวิทย์ ขุนจร
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

นายธนากร จันทะราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

นายพัฒนพงษ์ อักษรศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

นายพันกร คุณธานี
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

นายพิรุณ วิเศษโสภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

นายวัชรากร กิงแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

นายสหบารมี ทิพวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

นายสุทธินันท์ แฝงฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

นายเกียรติศักดิ

์

จำปานุ้ย
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

นายชวกร โตทรายมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

นายณัฐกิตติ

์

หีบแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

นายธีรภพ ฟองฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

นายนพฤทธิ

์

แก้วแก่นคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

นายนัฐวุฒิ กนกแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

นายปรีชาวุฒิ แสนเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

นายพงศธร สูงนารถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

นายพิพัฒน์ วันเมืองเก่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

นายวริศ คำมูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

นายศรจักร รามศร
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

นายอนุราช โสพุดอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

นายอภิสิทธิ

์

นุยันลำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

นายอภิสิทธิ

์

พิมสิม
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

นายนวพล อันภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

นายเกษฎา ทาระวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

นายฉัตรชัย ลาโนนงิว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

นายชนาธิป บุญมัง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

นายธวัชชัย ศรีมณี
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

นายธีรพล ภูภิรมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

นายพรเทวา คนชม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

นายภานุวัฒน์ อันเบ้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

นายสหรัฐ เพียจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

นายอัจฉริยะ วิชาโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

นายอิสระภาพ คำแสนเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

นายพงษ์สิริ สีพาไชย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

นายจักราวุธ เคนดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

นายณัฐวุฒิ ราชเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

นายบรรณวัจน์ ชนะการี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

นายพงษ์เดช กรองไตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

นายพงษ์พร บุตรโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

นางสาวพิมพ์ชนก ค่อมสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

นายภานุวัฒน์ โม้ศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

นายศุธิวงศ์ สืบสอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

นายอนุพงษ์ เพิมพูล

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

นายอิทธินันท์ ห้าด่านจาก
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

นายปยะนัฐ ทองพระธรรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

นายธนธร ชุมแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

นายขจรเกียรติ บุญใบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

นายธนพล แพนไชยสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

นายธนาวุฒิ ก้อนคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

นายปฏิวัติ จักรคราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

นายรุ่งสุริยา โพธิศรี

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

นายวรากร คำภาษี
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

นายศุภกิจ ศรีลาเรียง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

นายสุริยพงศ์ ขันตรีกรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

นายอภิวัฒน์ พลโรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

นายกฤษฎา แสนกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

นายกัณฐ์ มันเขตกรณ์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

นายแก่นชัย สมสมัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

นายขวัญพล คุณแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

นายจักรพันธ์ เหนือแสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

นายชัชวาลย์ พรมดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

นายธนกฤต รัตนเสรีกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

นายธีรภัทร์ โยมะบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

นายนครินทร์ คมสรรพ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

นายนนทกานต์ บุญแย้ม
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

นายนนธวัตร แวงมัง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

นายพีรพัฒน์ โหจันทร์แสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

นายภานุพันธ์ เพิมพูน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

นายภูวนาถ โนราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

นายมณฑล เหล่าสะพาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

นายกฤษณะกัน ชาที
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖

นายชุติพนธ์ แสงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

นายตุลธร หาญสุริย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

นายธีติ พรภาวนานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

นายพสิษฐ์ เจริญกิจศรีสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

นายรัชกร ไชยธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

นายวิโรจน์ โพธิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

นายศรันย์ ไชยะสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

นายศักรินทร์ ไชยมูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

นายศุภกิจ หล้าภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

นายอัฐพล สหชัยกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

นายกิติพงษ์ พิมพ์วงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

นายเฉลิมรัช จันทร์ประทัด
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

นายณรงค์ชัย หล้ามะโฮง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

นายตรัย ลีลาษัฏจรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

นายธีรภัทร์ สุวรรณผา
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

นายนัทธนันต์ ดีสีคอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

นายประเสริฐยศ คำโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

นายปติ นุชกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

นายพงศกร ทองกอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

นายพันเลิศชัย ภูอบอุ่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

นายโยธิน สุทนต์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

นายสถาพร แสนประสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

นายสิรภพ เหลืองวิชชเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

นายสุเมธ คณะวาป
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

นายหิรัญ ภู่สิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

นายอภิภูมิ ฝาระมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

นายเทวนาถ กอศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

นายชัยพร พรนิคม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

นายชาญณรงค์ สงมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

นายโชตินรินทร์ ศิริพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

นายรนนท์ พลศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

นายทรงศักดิ

์

ขุนภักดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

นายธัชพล จิตรดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

นายธีรพงษ์ แปชน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

นายปญญา จันทร์ก้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

นายปาณภู บุตรเวียงพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

นางสาวพัณณิตา แซ่ปง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

นายภูวดล พรมชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

นายสรวิศ ทัพซ้าย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

นายสิทธิศักดิ

์

ศิริรวง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

นายสิริศักดิ

์

หอมทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

นายสุภกิจ วงศ์สกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

นายสุรยุทธ พระสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

นายอภินันท์ ศรีวะรมณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

นายอภิรมย์ นามสิมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

นายณัฐพล ดวงลาปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒

นายเกียรติยศ ถูวะศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓

นายคมสัน สีทะบาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

นางสาวจิรัชยา อาจจงทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

นายชฎายุ ถุงสมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

นายทักษิณ นามโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

นายธนดล บุบผาโสภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

นายธนทัต โพธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

นายธีรกรณ์ กาลพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

นายธีรภัทร์ ลิวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

นายปริญญา คุณมาศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

นายปยะชัย ละครชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

นายพงศธร พานนนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

นายพลธกานต์ วงษ์ศรีแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

นายพีรพงษ์ ไชยมิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

นายภาณุพงษ์ เกิดทองคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

นายภานุพงศ์ ทองแท่งไทย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

นางสาวจุฬารัตน์ รัตนะโสภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

นางสาวชุติพันธ์ ศรีขันชมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

นายธนพนธ์ วงษ์โท
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

นายนพชัย แหวนจันทึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

นายนัยตะวัน โภคาพานิชย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

นายพงศกร ภูบุญทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

นายรังรักษ์ มะลิวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

นางสาวรุดี โคตรมณี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

นายศุภกร บุญขันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

นายสถาพร ละครชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

นายสิทธิชัย บุญบ้านดง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

นายฮิโร นะคะซะโตะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

นายกฤตเมธ ฤทธิทอง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

นายธีรพันธุ์ พิมพ์สิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

นายมงคลชัย ทอนอโม้
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

นายริน พรเอนก
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

นายเรืองศักดิ

์

พรมวันนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

นายศตวรรษ แก้วลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖

นายศิริวัฒน์ สิงห์อำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

นายสมเจตน์ อิมเสถียร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

นายสหัสวรรษ พลเทียง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

นายอนัดดา ประคองวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

นายอนุชา ดอหล้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

นายอนุวัฒน์ เทียบหนอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

นายอรรถพงษ์ แปยอ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

นายกิตตินันท์ แว่นแคว้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

นายจักรพงษ์ เพ็งบก
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

นายฐากูร บุญมี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

นายณัฏฐพล ล้อมทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

นายณัฐพนธ์ แก้วมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

นายทวีศักดิ

์

เรืองตังญาณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

นายนัฐพล เนืองนุช
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

นายบุญฤทธิ

์

จันทวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

นายพันธกานต์ สาระรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

นายรักเกียรติ โพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

นายศิริศักดิ

์

โนนสว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

นายสมชาย ชืนชม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

นายอธิป แดงน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

นายกฤตพล จันโทศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

นายณัฐพงษ์ หมุ่มตัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

นายปฏิญญา จันทะพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

นายปณต ต้นอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

นายปราการ อุณจักร
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

นายพิศาล เตียงทองคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

นายภานุวัฒน์ ทองดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

นายมังกร วิบูลย์กุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

นายสิทธิพร สมพงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

นายสุรัส ไชยศร
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

นายอาทิตย์ เทาดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

นายเกษม ปลังกลาง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

นายจิรศักดิ

์

ดาวสาวะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

นายชัยชนะ ตะศรีนวน
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

นางสาวเดือนฉาย เติมใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

นายธวัชชัย ไทยวังชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

นางสาวธัญวรรณ พิมพ์ชายน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

นายธีรพงค์ นามจันดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

นายธีรพงษ์ หงษ์ใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

นายธีรภพ หงษ์เวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

นายพงศธร สำราญบำรุง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗

นายพนาธร วงค์กุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

นายพีรจักษณ์ นนทะโมลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙

นายภาณุพงศ์ จันทร์ต่อ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐

นายมีดี วงค์กุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

นายยศสรัล คำอ้อ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

นางสาววราภรณ์ ดอนทะนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

นายวริทธิพล โนนทิง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

นางสาวสุกัญญา โยคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

นางสาวณัฐชา มูลกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

นายกฤษดา เสตะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗

นายเกริกเกียรติ อินทรุกขา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘

นายเกียรติศักดิ

์

โพธิสม

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

นายเจตนิพัทธ์ ขัติตะกานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

นายชนะวงศ์ พลสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

นายณัฐพงษ์ แสนกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

นายณัฐภูมิ คำภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

นายปรเมษฐ์ ราชอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

นายปาณัสม์ ดาทุมมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

นายพิเชษฐ์ ศรีสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

นายเลอศักดิ

์

บุตรแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

นายวิษณุ หาญโสภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

นางสาวสุดารัตน์ ส่วยนนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙

นายอภิสิทธิ

์

ชินบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

นายอาทิตย์ บุญชูรัตนภาพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

นายก้องนคร บรรหารักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

นายนิติภูมิ กิติเวชกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

นายพงศธร มูลเหลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

นายพลรัฐ จันทร์ร้อยเอ็ด

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

นายสหรัฐ อนันตกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

นางสาวสุนิตา เถียรตระกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

นายสรศักดิ

์

ศรีโยจาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

นายนันทวัฒน์ สาระคร
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

นายกฤตนันท์ บุญทัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

นายจิระพัฒน์ สิงห์คำปอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

นายณภัทร วาบสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

นายณัฐกรานต์ แสนอามาตย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

นายณัฐภูมิ จันทร์วิเศษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

นายณัฐวุฒิ สิทธิสาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

นายเทวฤทธิ

์

โพธิสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

นายปฏิมากร ลีพรมมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

นายพงศกร เกษสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

นางสาวภัครภรณ์ สิงห์มหา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

นายยศกร พิมภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

นายราชัน สอนสุภาพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

นายวุฒิชัย สุวรรณชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

นายศรีปญญาวัฒน์ เพชรปราณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

นายสุเมธ โคทนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

นายอัมรินทร์ วงษ์แสงน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

นายกิตติพงษ์ ยุ่นดร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

นายสหภาพ โหจันทร์แสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

นายอินทนนท์ สีอาษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

นางสาวมณีรัตน์ พลวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

นายมนตรี แหยมอาษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

นายอภิสิทธิ

์

บึงใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

นายชีวกรณ์ ชะนารี
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

นายนำตระกูล ศรีชมภู
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

นายภูวนาท แสงดาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

นายรักไทย กลินกลัน

่ ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

นายสหรัถ บางสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

นายสุวิทย์ ธรรมอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

นายอมรินทร์ ภูธร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

นายพชรพล สาริภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

นายชินวัตร บดีศรีสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

นางสาวชุติมันต์ คันที
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

นางสาวนิรัญตรี เรืองจรัส
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

นางสาวบุญธิดา พัฒน์มณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

นายพงศ์ธร สืบสวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

นายศุภกร จันทโส
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

นายอนุสรณ์ เดชแพง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

นายตรรกพงศ์ อุทัยอาจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

นางสาวทิพย์สุดา ถนอมสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

นางสาวนัจนันท์ ทางดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

นางสาวเมธญา สามหาดไทย
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวเหลือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

นายธนศีล เศวตศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

นายปริญญา นาสมภักดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

นายพรรกร ขันอาสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

นางสาวรัตติกาล สวัสดิวอ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

นายวิทธวัตน์ อาสนะธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

นางสาววิลัยลักษณ์ ผุยน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

นายศิริวัฒน์ สังฆพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

นายสหัสวรรษ เข็มทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

นายสหัสวรรษ มะรังษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

นางสาวอภิรดี คำพิลัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

นายเอกพงษ์ อาสนะธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

นายณัฐพงษ์ จัตุพล
๑๑/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

นายรัชชานนท์ ทิพย์ดำรงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

นายสหัสวรรษ สิงห์คำปอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

นางสาวเกวลิน นามบุญเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

นายทรงพล สตางค์จันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

นางสาวนัฐณิชา สองคอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

นางสาวนันทิยาพร ผลจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

นายบัญชา หล้าลุน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

นายปฐวี จาริชานนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

นางสาวมาริสา ทับทิมไสย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

นายรชต จุลเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

นายวัชร กันหาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

นายอนุชา สีดาลาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕

นายภานุมาศ ฤทธิทรงเมือง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

นายวิศวะ ทองโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

นายอัครณิต ทับสุริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

นายจิตรกร จำปาหลู่
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

นายกิตติศักดิ

์

ชมภูแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

นางสาวกุลณัฐ เชียงกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

นางสาวจตุพร โพธิอุดม

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

นางสาวจิรัชญา เจริญชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

นางสาวจิราวรรณ หม่องคำเหล็ก
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

นางสาวเจนจิรา สำราญบึงแก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

นายทศวรรษ ปุงมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

นางสาวธัญญารักษ์ วงค์ชาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

นางสาวธิดารัตน์ จักร์สูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

นางสาวนิรุชา จันทร์วิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

นางสาวเปรมฤทัย เปรมกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

นางสาวพิลาวรรณ หลักตา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

นางสาวมาลิณี อินธิแสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

นางสาวมุฑิตา ดวงแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

นายวุฒิกร ไชยกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

นางสาวสุดธิดา ถานบำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

นางสาวสุภัคษร ราชรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

นายอภิชาติ หัดโนนตุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

นางสาวแก่นนภา เปล่งทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

นายจักรพงษ์ วิบูลย์วัฒนวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

นางสาวชลธิชา เข่งหุ่ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

นายณัฐพล เงาะปก
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

นางสาวนำฝน สุขบุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

นายนิติกร ปาขันตี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

นายปยวัฒน์ ศรีหลัก
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

นายพัฒธวัฒน์ พรรษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

นายลภัส ยอดวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

นายศุภชัย แหวนทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

นางสาวสุกัลยาณี จงวิเศษโชค
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

นางสาวสุชาดา ฤกษ์ใหญ่
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

นางสาวเสาวรส ไชยะพันโท
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

นายอัษฎา วิชาศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

นายชัชกร ปองเรือ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

นายณัฐภูมิ ข้อยุ่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

นายทักษิณ สุขอิวนัง

๊ ้

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

นายธีรภัทร เสริฐสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

นายพงศธร ไชยเดช
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

นายพลวัฒน์ พิทักษ์บ้านโจด
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

นางสาวมานิตา ศรีชมชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

นางสาวรุ่งนภา ทองคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

นายเรืองศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

นายวิทวัส เพ็งตะโก
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

นายศุภชัย สุดสายเนตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

นายสุรศักดิ

์

อินอุ่นโชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓
นางสาวจันทร์ธนาพร อินกันหา

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

นายทินภัทร ปรินแคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

นายธนวัตน์ มะลาหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

นายธีรภาพ กองหาโคตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

นายวีรพัชษกรน์ พนมภูชูเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

นายศรัญยู ศรีวิชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

นายสมศักดิ

์

ดุขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

นางสาวสโรชา ประโสกัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

นายอโนชา สาพิบาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

นางสาวกนกพร หล่มชารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓

นายเกียรติศักดิ

์

โลขันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

นายจักรกฤษณ์ เขือนโยธา

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

นายไชยยศ ทองชมภู
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

นายธัญณัฐ วิจิตจี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

นายยุวรัฐ จำปางาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

นายชเนศ เชือนิล

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

นายวุฒิชัย เอกตาแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

นางสาวกุสุมา ชาธรรมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

นางสาวนริศรา มาตเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

นายนาวี นวสุขจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

นางสาวนำทิพย์ มะลิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

นายพรหมพร ชืนบุญเพิม

่ ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

นายพิทักษ์ชาติ คำภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

นางสาวศิริกูล ปะจุทะกัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

นายศุภณัฐ เพ็งศิริกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

นายสิทธิศักดิ

์

แซ่หว่อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

นางสาวสุภาพร อินนามเพ็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

นายสุวิทย์ โซ่เตียงคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

นางสาวอภิญญา ชาหมู่
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

นายโกเมนทร์ บุญเพิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

นายทัตสึยะ คาวากุจิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

นายรัฐชาติ ดำดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

นายวัฒนา เสนคะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

นายวัลลภ รุ่งแจ้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

นายศรัณยพงศ์ ชูศรีพัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

นายอภิสิทธิ

์

วินทะชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

นายโกศล ปองเรือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

นายจักรวัตติ

์

สุวรรณสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

นายธีรภัทร์ พอกสนิท
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์เพียจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

นายขจรศักดิ

์

วงษ์บัวงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

นายชัยณรงค์ ประทุมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

นายธีรพันธ์ เกษแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

นายญาณกร พันโนฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

นายรณชัย กำหยุก
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

นายธราดล สีกุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

นายศิลปกร ม่วงอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

นายสุชานนท์ อุ่นเทียมโสม
๒๔/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

นายโกสัลล์ ศักดิศรีพงศ์

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

นายนิวัฒน์ คำโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

นายศุภชัย ศิริธรรมจักร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

นายนันทกร นพเกล้ากุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

นายอรรคพงศ์ ภูมิพิพัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

นายชลศักดิ

์

ไสยกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

นายภานุวัฒน์ กองสมบัติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

นายมนัสวินทร์ แก้วกา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

นางสาวกมลชนก ปยอิสระกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

นายนครินทร์ ทองขวาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

นายภัทรวดี สุขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

นายสุทิน ต้นภูมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

นายจักรพงษ์ พงษ์โคกสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

นายอภิชาติ พระหลทัพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

นางสาวอริยา โสวัตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

นายปริญญา ภาโนมัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗

นายภานุวัฒน์ ทาขุลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

นางสาววิรัชฎาพร ชนะเสภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

นายวีรภัทร แก้วลือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

นางสาวณัฐริกา ธะสุนทร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

นายพรรษวุฒิ จันทะวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

นายศุภชัย ดวงกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

นายกฤษณพงศ์ แอบอิง
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

นายณรงค์ชาติ ไชยพิเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

นางสาวนฤมล เม้าง้อม
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

นายวีระพล ลำเพยพล
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

นายธีระพล แสนมงคล
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

นายเขษมศักดิ

์

ทองจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

นายเจนณรงค์ จุลราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

นายภานุวัฒน์ เลพล
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

นางสาวณัฐิดา สดสุชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

นางสาวอัชชยา เด่นวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

นางสาวทิฆัมพร เศษวิศัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

นางสาวนัยนา พิมพ์สิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

นางสาววิริยา หล่อยดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

นางสาวกฤษณา แก้วบุญมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

นายนิธิกร มาสุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

นางสาวกิงแก้ว

่

บัวละคร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

นางสาวชฎามณี ชุมแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐

นางสาวนิรชา ปฐมรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

นางสาวพลอยไพลิน หาดขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒

นางสาวเกวลิน จุ๊ย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

นางสาวอัปสร แก้วสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีละโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

นางสาวจันทร์จิรา เกสร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

นางสาวจริยาธร คำแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

นางสาวภัทราพร หนองเส
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

นางสาวชลธิชา ปญญะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

นางสาวปนัดดา น้อยนำเทียง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

นางสาวสุพัตรา เชียงใต้
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

นางสาวประภัสสร ช่วยแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

นางสาวปยะวดี สาริโด
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

นายสุรสิทธิ

์

อุ่นอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

นางสาวฐิดารัตน์ แก้วกำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

นายพีรวัฒน์ พลตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

นางสาวสลิลทิพย์ ซาหมู่
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

นางสาวกุลสตรี คำสงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

นายปุรเชษฐ์ ต่อศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

นางสาววนิชา ขำเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

นางสาววาสนา ชินะพาส
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

นายธีรภัทร์ สรรพทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

นางสาวกิงแก้ว

่

เหล่าสงคราม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

นางสาวกิติยา ชาจันทร์ทึก
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

นางสาวเกศรา สวัสดิวอ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

นางสาวจันทิมา จันทร์ดาแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

นางสาวจิราภรณ์ พลเสนา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

นางสาวเจนจิรา ผางยศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

นางสาวณัฎฐณิชา สีชาเหง้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

นางสาวทิฆัมพร วรรณวิจิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

นางสาวนริศรา เชียวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

นางสาวบุษกร จินดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

นางสาวปทมาพร หลอดเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

นางสาวปาริชาต แก้วบุญมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

นางสาวปยฉัตร มาวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

นางสาวพรธิดา จารย์เครือ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

นางสาวพัชรี อุ้ยอัง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

นางสาวเพรียงรวี ทวีทรัพย์วรกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

นางสาวภู่มี กุมพล
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

นางสาววิชุดา เทพบุบผา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

นางสาววิภาดา ท้าวอิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

นางสาวศุภาวรรณ ม่วงกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

นางสาวสาวรี บุรำพะเว
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

นางสาวอภิญญา ดวงสิมมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

นางสาวธนิศวรรณ พุดละ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

นางสาวศิริรัตน์ ฟองสังข์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

นางสาวณัฎฐธิดา สีชาเหง้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

นางสาวนันทนา หาที

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

นางสาวกมลวรรณ บุญวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

นางสาวกนกพร พลเสน่
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

นางสาวเกศกนก พลค้อ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

นางสาวข้าวขวัญ คนรู้
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนละมูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

นางสาวชุตินันท์ ศรีสนิท
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

นางสาวชุติมา เวียงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

นางสาวธิดา สุวรรณขวา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

นางสาวมัณฑนา ทาบุลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

นางสาวมีนาลักษณ์ อ้วนพรมมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

นางสาวรพีพร สิงห์สกล
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙

นางสาวรุ่งนภา หรือนูญ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

นางสาวสุดารัตน์ อุดมวรรณภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

นางสาวสุพัตรา แก้วพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

นางสาวสุวรรณี นามภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

นางสาวอริสรา ราเจนตรา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

นางสาวอทิตยา บุตรสี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

นายภูเบศวร์ สุพรมอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

นางสาววริษา ตุพิลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

นางสาวจีรนันท์ จันพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

นางสาวชิดชนก โพธิจันทร์

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

นางสาวชุติมา ซ้ายมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

นางสาวธันยพร ปะบัวบาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

นางสาวนฤวิมล สุขบิดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

นางสาวนันทยา นาใต้
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

นางสาวนุชวราณ์ มณีสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

นางสาวบุษกร จันทร์หล่ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

นางสาวพิมพ์ลดา สิมราช
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

นางสาวพิยดา ธวัชโชติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

นางสาวรัตติกาล อันภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

นางสาวลลิตา มันญานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

นางสาววนิดา เคนภูเวียง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

นางสาววีรยา พรมดวงดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

นางสาวศยามล เหล่าชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

นางสาวศิริลักษณ์ คุดคว้าม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

นางสาวศิริประภา เหลาแพง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

นางสาวสุภัค โนนแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

นางสาวอัสรา กลมละคร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

นางสาวอารียา แสนแป
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

นายวรวิบูล คุณทะวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

นางสาวสุรารักษ์ โสมดวงศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

นางสาววิภาวี สมสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

นางสาวขนิษฐา โกกอุ่น
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

นางสาวฐาปนิตตา สำรวมรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

นางสาวณัฐนิช ระมณี
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

นางสาวนำฝน ธรณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

นางสาวพรนิภา กิลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

นางสาวภาวิณี สบายจิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

นางสาวลัดดาวรรณ นามบุดดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

นางสาวศิริประภา สิมมะลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

นางสาวสหัสวดี มูลสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

นางสาวสุพรรษา ดีทานิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

นางสาวอารดา ดีหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

นางสาวอาทิตยาพร เกษนอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

นางสาวพิชญา จันทจร
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓

นางสาวกิงสน

่

บุญศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

นางสาวชนิษฐา ภูวงษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

นางสาวธนาวดี รักเพือน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

นางสาวปยะมาศ พิมรส
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

นางสาวปยาภรณ์ จำปาวะตะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

นางสาวพนิดา เสนาสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

นางสาวอารีรัตน์ ทองโคตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

นางสาวมัลลิกา ปาระชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑

นางสาวศศิธร สอนคราม
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

นางสาวพรปวีณ์ ทองโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

นางสาวฉัตรฐิรัตน์ หวังแซงกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

นางสาวอนุสรา สุพรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

นางสาวกุลภรณ์ เก้งโทน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

นางสาวจันจิรา จอมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวงศ์ดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

นางสาวทิพวัลย์ เพ็ชรตะกัว

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

นางสาวพรทิวา มูลเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

นางสาวพัทธนันท์ สวัสดิพานิชย์

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

นางสาวมินทร์ธิรา ศรีวังพล
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

นางสาวสโรชา กูลพิมพ์ไทย
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

นางสาวสวามินี ลากครุฑ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

นางสาวสุภลักษณ์ เพียเอีย
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

นางสาวอิศราภรณ์ ยงปชชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

นายหลักทรัพย์ ปรีสวิง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗

นางสาวศิริลักษณ์ คำสมหมาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเฮือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

นางสาวดนยา บุญชู
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

นางสาวทิพย์มณี เจริญพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

นางสาวทิพย์ปภา เจริญพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

นางสาวอภิศรา จตุเทน
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

นางสาวอักษราภัท ทวีทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

นายชัยณรงค์ พรมดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

นางสาวกรรณิกา เหล่าบ้านค้อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

นางสาวภาวิณี เล็กถาวร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

นายศิริมงคล กองชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

นางสาวชนนิกานต์ ชนะบำรุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

นางสาวศุภัชญา เกวียกกุทัณฑ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

นางสาวมณฑิรา จิตรสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

นางสาววรนุช เวฬุวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

นางสาวพุทธาพร ดวงจันเพ็ชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

นายณัฏฐนันท์ ตึกโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

นายภาราดร เชือแพง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

นายธงไท แพทย์หลวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

นายนครินทร์ นันจรัส
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

นายพีรพล สายคำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

นายณัฐวุฒิ บุญเบ้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

นายมังกร มังมูล

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

นายราชานนท์ โพธิราชา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

นายอนัจจ์ โสภาวะนัส
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

นางสาวธารารัตน์ ฉันสีมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

นางสาวยุภาพร ปูหลุ่น
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

นายโชคทศธรรม ศรีมาโคตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

นายวีระพงษ์ สมศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

นางสาวจณิตา สุภาพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

นางสาวพัดษพร พุทธสะท้าน
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

นางสาวสุทธิดา ลิมเจริญ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ หลวงเทพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

นางสาวทิพย์ฤทัย ใจบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

นางสาวกนกวรรณ ไชยสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

นางสาวจิราภรณ์ คำจร
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

นางสาวดุษฎี ถนอมวีรวงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

นางสาวธัญนันท์ ปญญาภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

นางสาวธารารัตน์ บุษบา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

นางสาวนลินทิพย์ ศรีลาวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

นางสาวปรารถนา พิมพ์ชายน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

นางสาวพรรณพษา ลาเบ้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

นางสาวพลอยไพลิน บุษราคัม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

นางสาวพัชราภรณ์ ชัยชาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

นางสาวพัชริดา อดทน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

นางสาววันวิสา วงค์สุ่ย
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

นางสาวศิริพร มหามูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

นางสาวศิริวรรณ แพงนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

นางสาวสาวิตรี นาตรีชน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

นางสาวสุดารัตน์ กวนชัยภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

นางสาวสุพัตรา ดิษฐเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ประทัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

นางสาวสุรัญญา บุญประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

นางสาวอมรรัตน์ โชยะสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

นางสาววิชุดา แคนมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

นายนรากร โสบุญมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

นางสาวกฤษฎาภรณ์ เฉลิมนนท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

นายกิตติภณ ว่องไว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

นายกีรติ ราชบุญเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

นายคุปติภูมิ คล่องใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

นางสาวจินต์จุฑา ทองรัก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘

นางสาวจุฑามาศ ไชยชิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

นายชยุตม์

ทรูเท็น คาร์รัทเธอร์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

นายชัชชาย ตราชู
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

นางสาวฌาณิกา ผลกะสิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

นางสาวณัฏฐ์ฉะญา พรหมสาขา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

นายณัฐธยาน์ สุทธิอาจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔

นายณิชาภา พงษ์พิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

นายติณห์ จอกสำนัก
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

นางสาวทัศนีย์ ศรีบัวเทพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กชายธนกร โชติณภาลัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

นายธนธรณ์ ภูนาแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

นายธนาคาร อุดมรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐
นางสาวธัญญาลักษณ์

ถ้วนนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

นายนที อุปแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

นางสาวนันทิพร ขัติยะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓

นางสาวนิธินันท์ คุปติวงศ์รัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

นายบัณฑูรย์ วงศ์ศรีเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

นายปฎิภาณ อ่อนบุญมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

นายปฏิรัชต์ ศรีแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

นางสาวประพัสสร สิทธิสวนจิก

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

นายปราจีน สุศิวะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

นางสาวปณณพร ศิลปะรายะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

นางสาวปุญญทัต ชัยโย
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

นางสาวพรนภา จันทร์เทาว์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

นางสาวพัชรประภา พุฒทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

นางสาวพาณิพร ขุลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

นายพิชุตม์ คำหาญสุนทร
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นุสีวอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

นายวทัต เดชารักษ์โสภณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

นายวรเมธ ทันแขก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

นายวรโชติ สันติภพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

นางสาววิรัลยดา นาใจดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๖ / ๔๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

นายศตพร จันทร์ชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

นางสาวศิณีนาถ ระชีวะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

นางสาวศิรินญา วินเตอร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

นายสิทธินันท์ พังกูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

นางสาวสุชาดา นาคราช
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

นางสาวสุธาสินี โคตรโสภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

นายอดิเรก ไชยาดุลานันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

นางสาวอภิสรา แก้วทิพยเนตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

นางสาวอรุณรัตน์ จันเกรียงชัยสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

นายเศรษฐพงศ์ ศรีรินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

นางสาวโศภิษฐ์ วงษ์สุดตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

นายศุภวิชญ์ ศิริกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

นางสาวอรทัย ภิลัยวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

นางสาวนันทวัน ขันแก้ว
๑๕/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

นายอาชนะ แสงวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

นางสาวอุไรพร พระฉาย

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖
นางสาวปริญญาภรณ์ น้อยโนนงิว

้

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

นางสาวมนัสชนก บัวจูม
๒๒/๔/๒๕๓๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

นายธนวัฒน์ อัมภรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

นายวัฒนา เวียงสิมมา
๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

นายเจษฎา ณีรพันธ์
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

นางสาวจิราพร กาลี ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

นางสาวกษมา บุญสอน
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

นายวินัย ใจกว้าง ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

นายธวัชชัย ไสวเงิน ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

นายภาคินัย ชำนาญเนาว์
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

นางสาวนันทิยา จะดี
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

นางสาวฤทัยรัตน์ เงินพลกริง
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ อมรศรีรัตนชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กชายธนพล พรมวัง ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายฉัตรดนัย สายสังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงฑิตฐิตา สว่างแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงชินานาง กลมเกลียว
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก แสงจันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงธิดารักษ์ อุทธา ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงธัญญารักษ์ จันทรา
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงสุนิสา บุญวัง ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงจิราภา อิมเอิบ

่

๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กชายเดชณรงค์ พันธ์สระน้อย
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กชายทักษิณ ผดุงโชค
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายกิติคุณ สีไพ
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายอัษฎาวุติ พงศรี
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายวรเมธ สวัสดิละคร

์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายยุวภัทร ชุ่มกลาง
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงจุฬารักษ์ อำภา
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ถานะ
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประเสริฐพงค์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงโสภา มันหมาย

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงจุติมา โพธิหล้า

์

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงมิริน นามปอง
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ พลหาญ
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงวิภาดา ตอรบรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายธรรมรัฐ จันผม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายสุทธิราช ศรีไสว ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายเจริญชัย คุณสุข
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายชนะนันท์ ภูกัน
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายวิทวัฒน์ รัตนสมบัติ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายจอมพล สงวนศิลป
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายฉัตรชัย อุปมะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายกฤษดา แก้วลือ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยอดศรีเมือง
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงรัตนา สิงห์แม้นดีวิเศษ ๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงสิรินทรฺญา แก้วบุญเรือง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงอมลวรรณ สุจริตภักดี ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงพิมพลอย หาญอ่อนตา
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงอังคณารัตน์ อัดฮาดศรี ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอังคณา อัดฮาดศรี ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงอิศรา แซ่หยง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายตะวัน สมนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายเปรมปรี ปดอาสา ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายธีรเทพ มิยกร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ตันภักดี

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายธนธรณ์ ทิตบุตดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายภากร เหล่าภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายนันทิกร เรืองเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กชายมังกร ชืนรินทร์

่

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายธนบดี สีสาพันธ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายรพีภัทร พรมแสง
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายชัญชรินทร์ นิธโรจจารภักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กชายรพีภัทร ผาบพุทธา
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฝาดแสนศรี

๓๑/๑๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี เชิดดารารัตน์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงรดา วิรุณพันธ์
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทรโท
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงณัญญาดา ปาด้วง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี บุพชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงโสภิดา ขุนละคร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงธิญาดา ม่วงกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงณัฎฐกิตติ

์

โพธิตาทอง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เต็มโคตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงสราวลี ทองดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑ เด็กหญิงณัฐณิชาลักษณ์ กิตติโชตินราแย้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงสุนิตา คุณสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงลภัสรตา รันจตุรัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายจตุพงษ์ โนนสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายจิรากร รัตนบัติ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายฐิติพงค์ ยมหาด
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายไตรภพ โนนมี
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายธนัช จันทุม
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายชิดชัย สังคำพัน
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายปรวิทย์ สีพุทธา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ มีกุญชร
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายรัตนโชติ โนนมี
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายรุจรวี โพธิขี

์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายวรโชติ ช่างเหลา
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๙ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายสหรัถ ชาญวิทย์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายวรินทร คณะแพง
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายปรัชญา วงศ์ร้อย
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายจักรินทร์ ไชยทัพ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙
เด็กชายเกียรติกัมพล พันทะสาร

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กชายนิพัทธ์ มูลพิมพ์
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายเผ่าภากรณ์ เอาะน้อย ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทมุด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายภคพล จอนเกาะ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายภูวนัย เหล่าวอ
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายวิริยะ ประโพธนัง
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สาทา
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายอนันต์ธิเดช พรสมุทร
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายอรรฐกร วิคารมย์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายสุภา บุญมาชาลี
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กชายวรเมธ จิตมาตย์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายสราวุชญ์ บุญเสมอ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายเมธาวัฒน์ ยุบลเพลิด
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายสิทธิชัย นำคำ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายกิตติ คงต๊ะ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายธนโชติ สุจริต
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ วรเนตร
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายปยวัสส์ ยอดยืน ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายจักรภัทร์ จันทร์แสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายจิรวุฒิ กัญญะพิลา ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมบุตร
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กชายณัฐธีริทธิ

์

สุทธิประภา ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายนนธกร เต้าทอง
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายเบญจวัฒน์ กลองตัน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายพรภวิษฐ์ ชูพันธ์
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายภัชรพล พันทะสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายสัญลักษณ์ ศาลาแดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายอาภากร โคจวงจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายทองไทย ธนฐากูร
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายศิริราฎร์ ศรีวิจารย์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๐ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายศุภวัฒน์ เชิดดารารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กชายนฤเบศ เฮียงจันทา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายเมธาพร จันผม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กชายอโณทัย บุพชาติ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจสุข
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายดรัณภพ ปญญาแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงเกวลิน นันทะสอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร เรียนชารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงนิติญา กรรณรัตน์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สกุลสันติรัตน์
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงสโรชา ต้นกันยา ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงปยะวรรณ บุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงชญานันท์ ศรีใจวงศ์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงธัญชนก แก้วอำไพร
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงวรรณกร อาจประจักษ์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงสริยาพร จันทศิริ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงอุไรพร เชียศรี
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงเบญญาภา จันขุนทศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงเอมิกา สิทธิ
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงวิรัญชนา จำปาทิพย์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงศิริภัสสร มุงคุณคำชาว
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงวรินทร์ทา เนืองสุวรรณ์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงพรชนิตว์ ตาเสาร์
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงพิยดา พลสาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงธันยพร แสนละเพ็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พลนาคู
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงรัชฎาพร ภูมิดอนชัย
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงวรัญญา ยศปญญา ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ศรีจักรโคตร
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา เพ็งสุข ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชินวงษ์
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายกิตติ อึงภาลัย

้

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ นาสมใจ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายภาณุพงษ์ สิงห์นาค
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่างแก้ว
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายสมพร สังข์หมืนนา

่

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายพีรนัย แวร์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายชัชวาล น้อยคณะดิลก
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายชาญยุทธ วิลาวรรณ
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายชุมพล เฮ้าประมงค์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายฌงพุฒิ โพธิเมือง

์

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงณัฐชยา พันหาร
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงอุดมพร พันทะพ้อง
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์พงษ์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงวรรณพร วงศ์ภักดี ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงชัชชญา วรกฤตโภคัย ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงพรพรรณ บุดดีหงษ์ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์นาหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กชายเจษฎา คุณสมบัติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สืบสุขสกุลวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงเปรมฤดี อุทุมพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑
เด็กหญิงภรณ์นับพรรณ

วงษ์ภูธเรศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายกฤตนัย สวนลำใย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายจตุรภัทร ทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายธนพล อภิรมยานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายดานุภูมิ ราชเครือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายธนา โกมุทพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อินปะคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ ขันตี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ดอนทองหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายพลพล ลดโสดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายธนภูมิ เตือยโยชน์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงพรชิตา ตาแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงอินทิราภา ภูชืนสี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายเจษฎา ทัศนสาร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายอาทิตย์ ตุ้มผลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายติณณภพ ชาธรรมมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ มาลาวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงสิริวิไล ไชยแคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แทนหลาบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงวิลาวัน อินทรตัง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายญาณวัฒน์ เลขวิสุทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายต้นกล้า ดวงพิมพ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายธนพล ยังยืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายนครินทร์ อุณะศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ จุลเสวก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงสุภัคพร ปุณณกานนนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปานปน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงวัลภา อาษาสนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงอรอุมา บุตรพิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายกตัญู กองไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายชนศิลย์ จันทะราพา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กชายทนาย กลินจันทร์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายปรมี สีหมอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์บุราณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กชายสราวุฒิ เหล่าวงษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายอธินันท์ ยานะนันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายอนุชา ประแดงปุย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายจักรกริช พินิจคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เชาว์วิมล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายณรงคฤทธิ

์

ขุลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กชายณรงคฤทธิ

์

แสงจันทร์มาตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายธรภูมิ ห่วงญาณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ อินทรโชติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กชายวันชนะ ใจกว้าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายวีรพล รวดขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทานาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี เพียอามาตย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ คำพิลัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงอโนมา ทาสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงกุลณัฐ เจิมทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงเกวลิน มวลคำลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงจินดามณี คำพิลัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงจินนรีย์ สันทะรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงฐาปยรดา ประภาคินัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๓ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงนัษฐีณี บุญเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายดนุพร ประจันตะเสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายเนติพงษ์ แก้วกล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายดัสกร อาจศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงวาลินี เวียงคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เจิมทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายกฤษณะ คงกุทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายณัชชานนท์ บุษบา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เขม้นกสิกิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายธนากร แสงตะวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายจิตกร แก้วกล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายปรเมษฐ์ อุณะสิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กชายภูเบต จรพิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงสวรรยา พลหมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงอรรธนิศา เล็กประโคน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงยุวรรณา จันทแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงอทิตยา ธนภูมิชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงญาตาวี ศรีผดุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงเมทะนี เปลืองกลาง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กชายจิรพงศ์ บรรจบลาภ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายณัฐพล สิงห์บ้านหาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กชายธนพล แมนสถิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายปติพงษ์ ซาสุด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายอมรเทพ จันทะแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายอลงกรณ์ หนสะละ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายอัมรินทร์ โคตรบรรเทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไพศาลเชาวกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายตันติกร วรธิหรหมมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายนันทพงศ์ วรธิหรหมมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กชายพีรยุทธ พัฒนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายสิทธพร สายแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แดนดง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงพรภิมล สูงชัยภูมิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงปรีดาวรรณ ประกอบดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๔ / ๔๒๔

้
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ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงสาธกา นิตย์เมืองปก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงสุธิดา สุภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงอรยา เปรมไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงลักษิกา กว้างไชย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงกาญจนา พาภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา โต๊ะเปะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ปาระพิมพ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ด้านวังขวา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงมนต์ฤดี พุทธเสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พระลับรักษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

นางสาวณัชฐวิภา อุระศิลป
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

นางสาวศรุดา ไทเมืองพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

นายธยาน์ ผิวคำศรีบุญเรือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

นายกษิดิเดช

์

วะณานิชย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

นายธนวัฒน์ วงศ์นิจศีล
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

นายนิรวิทธ์ จำปานุ้ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

นายชานน คำวิลัยศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

นายฌาน นิธิวัฒนศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

นายอัมรินทร์ ปานกลิน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

นายธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

นายไททิต เอการัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

นายภัคพล สมบัติธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

นายรณกฤต ญวนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

นายพุฒิพงศ์ ศิริหอชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

นายธีรภัทร เบญจพลพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

นายพงศ์ปภพ กิติสมเกียรติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

นายธนกฤต
ทองประดิษฐโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

นายผณินทร วงศ์สว่างศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

นายนภพล เหล่าวิทวัส
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

นายเมนิทัศน์ หอทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

นายวชิรวิทย์ บุตรโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

นายชัชวิชญ์ จันทะรัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

นายปวริศร์ วงศ์คำจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

นางสาวชนิสรา ตงศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

นางสาวณัฐชยา เทียมมณีเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๕ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

นางสาวธันย์ธีรา การไมตรีจิตร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

นางสาวธัญชนก สำราญวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

นางสาวภัณฑิรา พันธุ์กอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

นางสาวกฤตยา ศรีชวนชืนสกุล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

นางสาวศุภธิดา สำอางค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

นางสาวรวิสรา หงษ์งาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

นางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

นางสาวณัชชา สารพันธุ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

นางสาวอภิรดา หยุยลือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

นางสาวธัญญมาศ อ้วนไตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

นางสาวอาทิตยา อภินิเวศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

นางสาวธีรนาถ รุญเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

นางสาวภัทรียา โล่ห์อภิรักษ์กุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

นางสาวผาติรัตน์ สานสืบพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

นางสาวชัญญานุช ปรุงเรือน
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

นางสาวอิสริยา ทวีจักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

นางสาวปุญญาดา ไทเมืองพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

นางสาวศิริรัตน์ ธรรมแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

นางสาวธัญพร เหล่าเรืองวัฒนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

นางสาวนภัสสร รุ่งเพ็ชรวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

นางสาวปภาวรินทร์ ศรีพนัสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

นางสาวสุพิชญา บุตรสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

นางสาวศุภาภัส บุณยชีวิตานนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

นางสาวพลอยพรรณ กันพิพิธ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

นางสาวอาทิตยา อภิสกุลชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

นางสาวปานพิมพ์ ธงยศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

นางสาวรตินาฎ ตีนาสวน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

นางสาวณัฐิกา ไตรวรวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

นางสาวจิราพัชร ศิริพิริยะกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

นางสาวเบญจพร ไขประภาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

นางสาวกุลวรางค์ เอกอุเวชกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

นางสาวปณฑารีย์ ศิริวิภานันท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

นายปรมินทร์ ศิริเพิมพูนสุข

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

นายณัฐวัฒน์ ศิริพานิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

นายกฤติน พรรณพลีวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

นายกวินท์ พึงประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

นายธนดล พลค้อ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

นายปฐพี อุปชิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

นายรัชชาเกียรติ

์

ศรีสุระพล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

นายณัชพล ชุณหรัชพันธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

นายกิตติทัศน์ ธีระจิราพัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

นางสาวพศวรรณ ธนไพศาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

นางสาวภัทรนันท์ ด่านวิวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

นางสาววชิราภรณ์ ล้อศิริรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

นางสาวจิรัชญา แสงดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

นางสาวพิชญาภร จันทร์ปตุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

นางสาวสุธิดา ศิริขันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

นางสาวณัฏฐณิชา โสหะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

นางสาวกฤติมา ศรีม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

นางสาวศจีรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

นางสาวกัญญภัค พงษ์พิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

นางสาววริศรา ฆารพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

นางสาวณัฐชานงค์ มีลุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

นางสาวเมธาวี อนุกุลอนันต์ชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

นางสาวอรปรียา อัครปทุม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

นางสาวจินตพร ไหลไพบูลย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

นางสาวนันทิกานต์ กาญจนบัตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

นางสาวรุ้งไพลิน รัตนโกสม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

นางสาวชนิษฐ์กานต์ เหล่าเลิศฤทธิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

นางสาวนคสรณ์ สิทธิสมาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

นางสาวศุภาพิชญ์ ทองปน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

นางสาวพิมพ์ลภัส โพธิจาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

นางสาวอภิญญา โชคนัก ๗/๕/๒๕๒๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

นางสาวอรวรรณ พูนผล
๑๙/๑๐/๒๕๒๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

นางสาวชนันธร พรหมช่วย
๑๖/๙/๒๕๒๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

นางสาวพิมพ์พิชา ปดตานาคะ
๑๐/๑๒/๒๕๒๕

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

นางสาวประวินนา อารีวงษ์
๓๑/๕/๒๕๒๖ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

นายภัทรศักดิ

์

สว่างศรี
๑๐/๒/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

นางสาวอารยา เทพพุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

นายกิตติ สุทธิสินธ์
๓๑/๑/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

นายณัฐิวุฒิ บุตรตาโคตร
๒๕/๓/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

นายสุทธิชัย สว่างจะบก
๒๓/๕/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

นายพงศกรณ์ อุรพนม
๑๗/๖/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

นางสาวกมลพรรณ โกวิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

นางสาวสุขกมล โลหะวาทิน ๑/๘/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

นางสาวสุนิสา ภูครองจิตร ๘/๗/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

นายวรเชษฐ์ โอษฐ์จันทร์ศรี
๑๗/๖/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

นายสรายุทธ ลีโคตร
๑๘/๘/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

นายสุเมธ รามเวียง
๑๗/๙/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

นายณัฐวุฒิ คำสนิท
๑๒/๕/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

นายศิริพันธ์ บัวระภา
๒๐/๑/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

นายอนุวัฒน์ บรรณทิพย์
๑๘/๓/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

นายเมธาวี ศิริมาศ
๒๒/๓/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

นายจิตกร แก้วเกตุ
๒๕/๓/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

นายอภิสิทธิ

์

แซ่เล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

นายธีระพงษ์ วิหครัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

นายภัทรพงษ์ สว่างศรี
๑๐/๒/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

นายชัยวัฒน์ แสนคำ
๒๓/๖/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

นายนิรัตติศัย ไชยปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

นายตระกาล นาคนาง ๓/๑/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

นายเฉลิมวงศ์ ไชยหัส
๒๕/๕/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

นายสัพพัญู แสงปาก
๑๓/๙/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

นายบุญมา ทองแสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

นางสาวอาทิตยา คำบับภา
๑๙/๒/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

นางสาวกิงกาญจน์

่

แดงสี
๑๒/๒/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

นางสาวปยะธิดา ตะโนนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

นางสาวอำนวยพร อินทะศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

นางสาวธัญวรัตน์ จันทร์เสนา ๘/๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

นางสาวกัญญารัตน์ ทนษา
๑๘/๓/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

นางสาวอนงค์นาฏ พลเยียม

่

๖/๕/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

นางสาวศิริญญา ไสบาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

นางสาววารุณีย์ เสมอบุญ ๒/๓/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

นางสาวพัชราภา สอนบาล ๖/๙/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

นางสาววริสรา อำลอย ๕/๘/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

นางสาวพรธีรา ปนะกะตา
๒๔/๒/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒

นางสาวทิวาวรรณ นาเมืองรักษ์
๑๒/๙/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

นายทรงพล เนืองแก้ว

่

๙/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

นายญานิศา คอนชัย
๒๔/๖/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

นายบัวเงิน นาคเสนี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

นายนรากรณ์ หนูแก้ว
๒๑/๗/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

นายธนวัฒน์ ประทุมทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

นายกิตติพร กองไธสง
๙/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

นายกมลภพ เพียท้าว ๖/๔/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐

นางสาวมาริษา
เบญจรงค์ศิริโสภา ๑๖/๓/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

นางสาวรัชนีกร วรวงษ์
๓๐/๙/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

นางสาววิภวานี ใจอุ่น
๓๐/๘/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

นางสาวดารุณี วิเศษหอม
๙/๑๒/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

นางสาววาสนา โจระสา
๒๓/๘/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

นางสาวสุภาพร ไทยอ่อน
๑๕/๒/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

นางสาววราภรณ์ สายแวว
๑๑/๒/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

นางสาวอรปวีณา คูณแก้ว
๑๖/๕/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

นางสาวสุวิมล นิลสุข
๑๓/๙/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

นางสาวเบ็ญจพร เพือคำลือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

นางสาวเบญจมาศ เรืองศรี
๒๐/๗/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

นางสาวสุภาพร ดารีย์
๖/๑๒/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

นางสาวศิริลักษณ์ ดอกพิกุล ๕/๘/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

นางสาวณัฎชรีย์ สุขรมย์
๒๓/๘/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูเวียงแก้ว ๘/๖/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

นางสาวนฤมล พรมคำแหง
๒๕/๖/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

นายธนบูรณ์ คุณวัฒนสิริ
๒๗/๒/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

นายศศิกร พานหนอง
๑๒/๑/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘

นางสาวณหทัย สินบุลม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

นางสาวเจตนิพิฐ บัวนาค ๒/๒/๒๕๔๔
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายธราดล ซือตรง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายนิติพันธุ์ พรประพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายธีรภัทร ชุมแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายจิรายุส โคตรเสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายธวัลรัตน์ แก่นประชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายธนากร ศรีฮอแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายกฤษฎา หีบแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กชายธนากร โรมโคกสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ถวิลผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายปยะพงษ์ เฮียงจันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายกฤตธัช อภิพัฒมนตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายธนสิษฐ์ นามแดง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายชนพล สุวรรณท้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กชายพงศพัศ ทองกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กชายธนาทรัพย์ แสนกล้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กชายพันธกานต์ กองจันทร์ดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กชายธนาวุฒิ พลเขตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายจาตุรพงศ์ นาดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงจิราพร เงินกลม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงภารตรี แก้วผาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ราชเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงพรชิตา แปชน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงพิยดา ตะวงษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงพนิตพร อุ่นผาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงวีระพร โพธินาง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประสมพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงพรประพันธุ์ วงรินยอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา กลมลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงอมรวรรณ อินทิจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา จันฑานาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงรักษิตา คงอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ เบ้าเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงณัฐธิชา แสนรักษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สาเตาะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงอัญธิชา สุวรรณทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงศุภสิริ ฮ้อยเคน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กชายนครินทร์ สีอ่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายสุวิชชา ชนะศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๐ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายจีรภัทร ยางธิสาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายเมธัช อ่อนฉายา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายเจษฎาพร คำมูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายนครินทร์ ทองจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายอัษฎาวุธ สอนสุภี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

เสาร์ทน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายปยพัทธ์ กุลัยรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กชายพยุงชัย บุปผา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงอภิชญา คำไสไข
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงนฤมล คงนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ จุลลาบุดดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงวรวลัญช์ อัฑฒ์พริษฐ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงวนิดา มาตย์ศาลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงนรินดา สามปลืม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงวรันธร เพียโคกแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงภุริศยา สายแม้น
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงพัชรี สร้อยทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ คำสิงห์วงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงนภัสกร ศิริมณเฑียรชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปานเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงพิยดา อามาตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ พลอยวิเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงวราพร นามเทพา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงกนกอร มนูธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายนนทกร นวลบุดดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายธนพล โสมอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงธัญพร ดรหลักคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงภาวิณี วัยเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงอรพีรา ถนอมโกมล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงฐานิดา บัวภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวนชัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ พลสิม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงอโนชา กิงแก้ว

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายอรรถชัย อินทร์อุดม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กชายชัยพฤกษ์ ยอดระบำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๑ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาสะฐิติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายอิศราเมศ ชนะชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายณัฐดนัย แก้วระหัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายธนกฤต เหลางึม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายประเสริฐ ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายกิตติคูณ ประเสริฐศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กชายชาคริต นันท์อ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายยงยุทธ ลีพิมพ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงกชกร ดวงเวียงคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พลบำรุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา แหล่ยัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หาญอาษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงแพรวา แจ่มสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงวรรณภา วงษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงพิมชนก บัวทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงชามาวีร์ เย็นใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงศริญญา กัสนุกา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงสุวนันท์ วงศ์โคกสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงกันทิมา คงสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงมุธิตา เรธนู
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงอริษา ชนะบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงพิชยา ชิยารัชต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายอนุชิต พลมณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ รัตนวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายธนัช กิจสุขเจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายปยะวัฒน์ วรจักร์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กชายรวีวงศ์ สุริยเสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายประกร จุนชีพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ แพงมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กชายเอกชัยมงคล คำญา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายชัยชนะ คล้ายสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายธนบดี สืบสารคาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่เตียว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายณภัทร บุญวิเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บัวจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๒ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายกฤษฎา เดชเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายอนวัตร โสธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กชายวิศนุ ดาบด้ามแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีจิวังษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงกนกอร แรมไธสงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงอาริยา สาระคร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงศศิวิมล เกษกลม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยานะนันท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงธนันท์ลดา สิมบิดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงสุนันทา มหากาญจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงศุภานัน อุทัยสะวัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงสุณิชา สิงหวัฒนานุรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี แซ่ลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงสุฑามาศ เสนาธง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงอุทัยวรรณ เอียมอิม

่ ่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงกุลวดี สนิทกูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงอรพิน กิจมานะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงสุภัสสร คุณทะวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงพัชรวรรณ แก้วดวงตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงสุนิสา คุรสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายวงศพัทธ์ โคตรชาดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายประภากร เสาผล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายนันทพัฒน์ สุดสอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายพิชญะ ปานช่วย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายฐิรวัฒน์ ศิริรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายนรากร แก่นพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดีอาสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายพีระภัทร ดวงจันศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายพีระวัฒน์ คำหยุก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายคเณศ จันพุฒ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายอัคพล ซุยกระเดือง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

กิงแก้ว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายสุวัฒน์ พระลับรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายภูเบศ การสมสิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายไตรทศ โยธาชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายภวัต ดีราษฎร์วิเศษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายวายุพัทร์ ปนณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ไทยอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายอัษฎาวุธ พิมพ์เงิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายกริชฌากร มาลัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงญาณิศา สมภาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงรพีพร สวัสดิทอง

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงรดามณี ศรีช้าง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงอินทิรา แก้วมาลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงนิภาธร ขันทีท้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงศลาลี ชาคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงนภัสสรา ร่มซ้าย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐิมา โพธิเลิง

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เวียงคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มณีนพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงสุจิรา สาจันเวช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงอนุธิดา ลามลธา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงศศิธร เพียโคตรแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีวิชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงสิริวรรณ ปดทำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายพงศธร เวียงวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กชายปฏิภาณ แสงนิล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายชนาธิป น้อยนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ กุลรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กชายภราดร แก้วขุนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายอนุชา ดีจะเสน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายพรรษา นามสีฐาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กชายวิศรุต กวนสีรัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายวรเดช จันทร์หอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายณัฐพล บุญคง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายชาคร ธิเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายจักรพันธ์ โนนจุ้ย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กชายสหรัฐ แสนจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายพรเทพ ตุ้มสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงเนตรนภิศ ไม้แพง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๔ / ๔๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ มารัชชะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงธัญธิตา ไชยนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงกานต์พิชชา บุณยกรสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พงค์พีระ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงนิรัชฌา จุลบาทค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา เปรุนาวิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงกมลพร ด้านคำมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

คำพิลัง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงสุปรียา แซ่ฉัว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตรสีวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงสุภาวัลย์ จันทร์งาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงนฤมล สาวะศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิญโญยาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงจิราพร สาบุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา เพชรก้อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายปรเมษฐ นามบุญเรือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายณัฐพล ใจเทียง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายชุติพงศ์ บุดดาน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กชายธีระเมธ พัฒนะปรีชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ริยะบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กชายอนุชิต ปกสังคเน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายศุภกร จันทร์วิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายปญญวัต สุปนโน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายนพนันท์ ล้านคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงรัตติกาล วังหน้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงชไมพร สมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงรัญญาวิญญ์ เงินลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงสไบทอง กล้าศึก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงชลธิชา ทิพยธร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช นามแถ่ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงชุติมา อินทรมณี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ทินบุญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงสุกฤตย์ตรา เนตรจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงอินทรแก้ว จันดีเลาะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงพรดา สุดภูธร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๕ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงกิตติยา คังดงเค็ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงธารารัตน์ ยุทธศิลปเสวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงศศิณาภรณ์ ฝงชลจิตต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายไชยรัตน์ คะนานทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กชายวราดล ผลดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายธนวุฒิ ผันบาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ด้านคำมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพัชรพร หาญโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา แสงจำรัสชัยกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ เทพบุรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กองเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา เตชะนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงณัฐนิชา กลินอุบล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ พลบำรุง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงปวริศา เหลาแพง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงวรรณวิษา เข็มนาก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปองพาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงภันทิลา ภูมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงลักษมี ทาทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา พิมหาญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ชมก้อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงวริษฐา ผึงบัว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายพิษณุ เทียมสีมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ บุญชู
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กชายธนากร บุตรวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

อันหนองกุง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายคุณากร โนนตูม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายอดิศร เอกบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายธีรเดช เดชพรมรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายวรวิทย์ ธรรมลา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายชัชวัสส์ วรรณคำ
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายอเนชา พิมพา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก่นท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายธนธร ศรีหนองแสง
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายพัชรกร ศรีโนนม่วง
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายวีรภัทร เถือนแก้วสิงห์

่

๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กชายสหรัฐ พยุงดี ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายศุภกิจ คณนานุกูลชัย
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายวีรพล พิพิศกุล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงปภัชญา นะทีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงพิภาพร ตาดี
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงเขมจิรา ศรีบุญ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงปานตะวัน บุตรศิริ
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงวรนันท์ สามหาดไทย
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เขาวงค์
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงสุพิชชา พิมพ์พา
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงอินทิรา รัตนเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงหทัยสิริ เรืองบุญ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายสุริยเดช สุระทิพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงสุธาสินีย์ ทองขาว
๐๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงศิริญากร อินธิแสง
๐๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

นางสาวอนุสรณ์ วงษ์พิมพ์
๑๕/๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

นายสันติ ปญจะพันดอน
๑๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

นางสาวปนัดดา ถาริวงค์
๑๗/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

นางสาวกาญจนา ชุมสงค์
๑๙/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

นายพงษ์ศักดิ

์

ทองวรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

นายพงศักดิ

์

นามจุม
๑๐/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

นายพรชัย ศรีแวงเขต
๒๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

นายจงลักษณ์ ไร่สงวน
๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

นายอภิชาติ สังข์หมืนนา

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

นายวิรัตน์ พันรังกา
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

นายชาญณรงค์ กระฉอดนอก
๑๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

นายเกษตรศาสตร์ อัศวภูมิ
๑๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

นายมานนท์ ภูบรรทัด
๐๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

นายวัชระ เพชรหนัก
๐๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

นายปฏิวัติ ประกายศรี
๑๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

นายอนันต์ โคเวียง

๑๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

นายสุริยา นิมิตรพรตระกูล
๒๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

นายปยะวัฒน์ บัวระคำ
๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

นายมาโนช เบียกระโทก

้

๐๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

นายไพรัช ป้งตาเณร
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

นายสมชาย สุขขา
๑๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

นายสุขุม ขำบันดิษฐ์
๐๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

นายวิชัย ทวีพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

นายเกรียงไกร เมืองสนธ์
๒๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

นายนัฐพงษ์ อรศรี
๐๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

นายกฤษฎา ขุมทอง
๐๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

นายบัวสอน กัลยาเนทร์
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

นายอำนาจ ชูศรีโฉม
๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

นายนัฐพล รถกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

นายอิสรพงษ์ บ้งงึม

้

๐๙/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

นายสมปอง ปราสาทหิน
๐๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

นายศิวกาญจน์ แก้วกัณหา
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

นายชัยวัฒน์ ภูผาคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

นายณัฐพงษ์ พลตือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

นายอังคาร สร้อยลา
๐๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

นายสุขสันต์ ลาสุนนท์
๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

นายจักรี สุระเสนา
๐๔/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

นายพงษ์พันธ์ นามแสงผา
๐๙/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

นายสหรัฐ ศรีมารัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

นายรุ่งคุณ ภูษาแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

นายอรรถวุฒิ สมนาม
๐๖/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

นายเปรม ไวยบุตรี
๑๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

นายภานุมาศ คำเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

นางทรงบุศมาลย์ แสนลุน
๐๔/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

นางบังอร ปญญา
๑๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

นางกาญจน์ณัฏฐา คำชมภู
๐๖/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

นางนิภารัตน์ เมฆสงค์
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

นางธนภรณ์ โคตรมณี
๑๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

นางสาวเจนจิรา พลเยียม

่

๐๘/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

นางยุวดี เฮ้ามาชัย
๐๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

นางสาวยวนใจ สอนสุภาพ
๐๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

ร.ต.หญิง วงศ์เดือน ปตตานัง
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

นางสาวพิชญ์สินี ชัยเกษมรุ่งเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

นางสาวปฐมาวดี จุนทะ
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

นางสาวศิริรัตน์ ศรีจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

นางสาวธิดารัตน์ ชัยมิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

นางสาวปาริชาติ ดอกสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

นางสาวอัญชลี ชิดขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

นางสาวสุพรทิพย์ จำปาสี
๐๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศโบราณ
๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗

นางภคพร จันโฮม
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

นางสาวอนัชชา สุพร
๐๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

นางสาวขวัญสุดา จันดาหงษ์
๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

นางสาวจุฑารัตน์ สุดงาม
๐๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

นางสาววาสิฏฐี โพธิจักร
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

นางสาวนที มณีโชติ
๐๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

นางสาวประพิมพร ลับภู
๐๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔

นางสาวเสาวนีย์ ภูสำลี
๐๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

นางสาวปาวีณา พรมจักร์
๐๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

นางสาววิลัยพร สีลาพล
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

นางสาวอรวรรณ์ ขันซ้าย
๐๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

นางสาววารุณี จันทำมา
๐๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

นางสาวสุชาวดี มหาไร
๐๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

นางสาวสุพรรษา จันทร์จอย
๐๗/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

นางสาวณัฐพร สิงห์อาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

นายประยงค์ สิงหาด
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กชายจิรภัทร หน่อแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงจิราพร โควิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงจิราภา แสนบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

พลประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงดังดวงใจ

่

พรมโสดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายธนบดี ถนอมวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงพรแพรวา บุดดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงลลิตา สิงห์บัญชา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ แปยอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายสหรัฐ เทียงดีฤทธิ

่ ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายสหรัถ ศรีปชชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงสายสุดา ซาหยอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา เกตแพง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงสุพัตตา ลาสอาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายกิติพงษ์ ศรีหมอก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทะแจ่ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงชลิตา กองไชยสงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงนครินพร บุดดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงนริศรา ดาวไสย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายปรลิศ เสมอใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายปณณวิชญ์ เคนดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ภักดีโยธา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภา พลบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายพายุ พิมพ์คต
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงวริญา ศรีม่วงโป
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายวิวัฒนา สาลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงอรัญยา ศรีทน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายจารุเดช แก้วประดิษฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายนพเก้า บุญฤาชา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายนฤชา ถูวะสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โชคคูณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มูลตรีภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

นางสาวธิดา ละทารุณ
๔/ ๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายเจษฎา โพธิแก้ว

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ละลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงสุพิชชา สว่างพฤกษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เศษทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงบุษรา อุปนิสัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงศิริวิภา ศิลาอำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร เพียรสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงตรีญาภรณ์ ลามูลชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงชญานินทร์ สีหาโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงศิริกัญญา ชอบเสียง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ กงเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงพัฒนวดี นามเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงบุญยาพร ถานะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงเมธิญาดา ด่างตาดทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๐ / ๔๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงพัชณิดา วันเพ็ชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ดอนยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงอิศรียา เทพาศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายวิศววงศ์ แผลงนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงวาสนา บำรุงกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงนภารัตน์ ธรรมโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงณัฐวิชา ลาสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ฝายศูนย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ มรรครัตน์โส

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

พุทธาศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอดชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงกรวรรณ บุตรศรีชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงมุทิตา มุสิกธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ กัณหา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงวรกมล สิทธิ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงพิมพวดี บุญเกิดแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงปณฑิตา ไชยณรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงกัลญากร ประสาทแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์พา สฤษชสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงชรินธร หินวิเศษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ช่างชุม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเมืองบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังคะฮาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เพ็งจอหอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พานิช
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงจิตภินันท์ รมยะธนิตศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงไพลิน ยิงลำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงชาลิณี แก้วเหล่า
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงณิตชการต์ บำรุงกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายศิรายุทธ บังสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงปยะธิดา ทันชม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงรัตติยา วังคะฮาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กชายจิรสิทธิ

์

คำสีแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายธนาธร สุพรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๑ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายสิขรินทร์ อำมาตหิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทองอัญชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ราดแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงนวิยา บัววิชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงพรฤดี บุญศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงศรีจิตรา จันทรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงจีรรัช ใจศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงวสุนันท์ คำนวน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ยุงรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงศุภธิดา ชาเคน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ วัฒนกูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงปฐมวดี หมันบ่อแก

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยสอน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงเพ็ชรนภา จันทะรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสนาดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงศาธิณี สีสวาท

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา รักษี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงมุกครินทร์ ทะนิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงศุภวรรณ หมืนผัด

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายภัทราวุธ แก้วเฮียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายสุทธิชัย จันทะวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กชายจตุพงษ์ นนท์ใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กชายศุภชัย เทียนทองดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงพัชราพร นามโคตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงสุปราณี บุตรสมศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงนฤดี บุญชูช่วย
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงพิยดา มะค่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงวรารัตน์ ตวยขันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงเขมจิรา น้อยผาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงศิรินญา วงษ์กิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงนลินญา จอมทะรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงวริศรา เผือนมูล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงสุภาพร พรมตาไก้
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงณัฐพร โสเส
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงสุนันทา ภูมิพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เทียงตรง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงธนารัตน์ สร้อยทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงนฤมล โพธิศรีงาม

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงปวีณา จันทสอน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงจุพาทิพย์ ศรีตุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์เขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กิจโป
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โยชพนัส
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

นายสรรพวัฒน์ กวินวิสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

นายธนบดินทร์ พรมโสดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

นายชาคริต ทองประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

นายอภิลักษณ์ โนนศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

นายพสุพัฒน์ นามมูลน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

นางสาววนิดา คำงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เถือนสมบัติ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สระสอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงพิมพ์นพัตน์ รักษาเคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

นางสาวภาวิณี วันเทาแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงศรัญญา มหานาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

นางสาวกนกพร มีลุน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

นางสาวฐิติยาภรณ์ แพงมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

นางสาวคุณากร เพ็ชรสงคราม
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงกรกนก ถาปาลบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

นางสาวนริศรา โอบอ้วน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

นางสาวอัจฉรียา จุรารักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

นางสาวณัฐริกา บุดดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

นางสาวอภิสรา อุ่นผาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

นางสาวนวดี วันเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

นางสาวญาณัชชา อุ่นจันที
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงกนกพร คชวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

นางสาวจุฑามาศ เนตรจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

นางสาวชลดา เหล่ามาลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

นางสาวกนิษฐา สีแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

นางสาวพิมพ์ประภา ชามะรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

นางสาวอวัสดา ประสมหงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

นางสาวปฏิมาภรณ์ เพียรโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

นายอิทธิฤิทธิ

์

เตินเตือน
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

นายศิริพัฒน์ สอนนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

นางสาวกวิสรา สร้อยคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

นางสาวจิราทิพย์ พันธุ์เลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

นางสาวจุฑามณี พันธเดช
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

นางสาวศิริวัฒนา มังฆัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงราษิณี แฝงฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

นางสาวจุฑารัตน์ วิไลสงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

นางสาวสิรินทิพย์ กำผัด
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

นางสาวสุนิษา ศรศักดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

นางสาวธิติมา หลงน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

นายภูชิชย์ พันธุชิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

นายบรรลือฤทธิ

์

หมืนจง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

นายนรินทร์โท นวนมีสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

นางสาวปณฑิตา รสโสดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

นางสาวชไมพร ดาวังปา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

นางสาววันวิสาข์ กุลสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

นางสาวชฎาพร โพธิตาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

นางสาวปณฑิตา สุดชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

นางสาววิลาศินี สอนสุภี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

นางสาวขวัญจิรา กองค้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

นางสาวศิรินญา กาบขน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

นายปญญา หักขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

นางสาวประภัสสร พันธ์สุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

นางสาวอมรรัตน์ คำโมง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

นางสาวอัญชลีรักษ์ กองพรมฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

นางสาวสุดารัตน์ คำแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

นางสาวหทัยรัตน์ พึงอาศัย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

นางสาวชลธิชา อนุศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

นางสาววัชรินทร์ คงแหลม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

นางสาวศศิประภา นามสมบัติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

นางสาวพรชิตา บังสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

นางสาวอิศราภรณ์ สังข์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

นางสาวนริศรา จารีย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

นางสาวลลิดา รินทาวุธ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

นางสาวเมธาลักษณ์ ยลถนอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงปนัดดา โกษาจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

นางสาวอภิรุจี ไทยอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

นางสาวสุนิสา ลือชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

นางสาวอมรรัตน์ ชัยนารี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

นางสาวสุลีรักษ์ พานขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

นางสาวเพ็ญประภา กุดสร้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

นางสาวนันทวรรณ โคตรฤาชา
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

นางสาวประภาพร ตะโนนทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

นางสาวกิตติยารัตน์ แหลมฉลาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

นางสาววิลาวัลย์ ไชยกาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงมุธิตา อันทชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

นางสาวสุกัญญา อินทรสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงวิไลพร คำมณีจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

นางสาวปยรัตน์ บุญชูช่วย
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

นางสาววชิราภรณ์ เจริญศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

นางสาวจริยา ภักแดงพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

นางสาวนิลาวัณย์ พลศักดิซ้าย

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

นางสาวปณัดดา ศรีไพวัลย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

นางสาวถิรดา หินวิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

นางสาวปวีณา โพธิยา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

นางสาววรัญญา อุดโค
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

นายณัฐวุฒิ บุตรพา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

นายณัฐพงศ์ น้อยหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

นายภัทรพล ทองศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

นายอภิสิทธิ

์

อ่อนบ้านแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

นายอัครชัย ผลสง่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

นางสาวนุตประวีณ์ คำพิทุม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

นางสาวกุลธิดา จาริชานนท์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

นางสาวปนัดดา สุขกะจะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

นางสาวเขมาภรณ์ กองค้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๕ / ๔๒๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

นายธีระพงษ์ ศรีผาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

นายอนุสรณ์ ศรีพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

นางสาวจามจุรี ทีรักษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

นางสาวชลธิชา ทองหาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

นางสาววรรณนิภา สีวิสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

นางสาวปณฑิรา คามะนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

นางสาวสุชาวดี คำอู
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

นางสาวผกายแก้ว เจ็กมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

นางสาวพัทธนันท์ บุตรอำคา
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

นางสาวสุภาวิณี รัววิชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

นางสาวกุลณัฐ คูระโคตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

นายวีระศักดิ

์

ศรีบุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

นางสาวกัญญาณัฐ จีนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

นางสาวมนต์ธิดา นิจรมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

นางสาววนิดา วัชโรสินธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐

นางสาวประภาพร คำแพง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

นางสาวสุนิสา คำยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

นางสาวตุลญาณี วงศ์สุ่ย
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

นางสาวสุดารัตน์ ภูพานใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

นางสาวอิศราภรณ์ ดอกไม้
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

นายพรรษวุฒิ นามบ้านค้อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

นางสาวพัชริดา คำสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

นางสาวสุทธิดา บุญมะนี
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

นางสาวสุดา ไตรยวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

นางสาววรรณิภา ทองบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

นางสาววราพร โยชารี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

นายภานุวัฒน์ แถมนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

นายยุทธศาสตร์ บุญจวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

นายณัฐกิจ เทพสีหะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

นางสาวฉัตรอมร เขียวบู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

นางสาวจุฬารัตน์ บุณยรัตพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

นางสาวปาริชาต ยลถนอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

นางสาวพรรณพนัช น้อยเมล์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

นางสาวสุธาสินี เกิดเบ้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

นางสาววราภรณ์ ศรีโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

นางสาวสุภาภรณ์ แสนสะท้าน
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

นายกฤษณะ เขืองถุ่ง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

นายจิราวัฒน์ ซิวจำปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

นายปฏิภาณ ทิพย์เจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

นายปารเมศ ไพบูลย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

นายอนุรักษ์ สมรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

นายฤทธิชัย มณีจักร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

นายธนวัฒน์ ทองที
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

นายภมร แสงสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

นายนพรัตน์ อู่เหล็ก
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

นายวิทยา โยหาเคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

นางสาวกรรณิกา สิงโสดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓

นางสาวธนัญญา ทันหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

นางสาวชลณี มีบ้านเกิง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

นางสาวพนารัตน์ น้อยหา
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

นางสาวพลอยไพลิน จันทร์นิล
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

นางสาวมยุรี บุญศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

นางสาววรรณภา บุญพรมมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

นางสาวชนิดาภา เนตรทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

นางสาวสุนันทา อ่อนเหลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

นางสาวนำทิพย์ พันเทศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

นายธิติกร สังข์โพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

นางสาวสุภาวดี เศรษฐี
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

นางสาวนภาพร ผุยคำพิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

นายศิริชัย ธีระแนว

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

นางสาวปรัญญา สมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

นางสาวรุ่งตะวัน ศรีทะจักร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

นางสาวนริสรา คุณทวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

นางสาวพรพิมล ช่างไม้
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

นางสาวมาริษา แสนเทพ
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

นางสาวมิงขวัญ

่

นามวัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

นางสาวสุวิดา ลอนมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

นางสาวสุธาทิพย์ เสนมิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

นายสุทธินันท์ หาปญนะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

นางสาวอุษณีย์ โสหล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

นางสาวศิริกัลยา มังฆัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗

นางสาวธิดารัตน์ ทิพวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

นางสาวอรจรรยา พิมกินรีย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

นางสาวอิสราวดี ทะนันไชย
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายทักษ์ดนัย แพงงา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายณภัทร แดบสูงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายสุพศิน นาคโนนหัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายวิทยา กัณหา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายเจนณรงค์ แก้วนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายบรรนวิทศ์ ปุมสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงกิติยา อุทธา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสนสอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงพิมรดา หาญสุริย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ หาญสุริย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วลือ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใยบัว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสุพิชชา คำใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงศศิธร เวชศิลป
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายตติยวัติ พลทองสถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ อัปมะทัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖
เด็กหญิงประภาพรณ์ ณะรงไชย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงชลลดา โนนสว่าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายโจเซฟ
นิคโคลัสฟชเชอร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กชายฐาภร ขันซ้าย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงสุนิสา วิเศษชู
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงมุทิตา พิลาออน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงมนสิชา ประวันเน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายธนัฐชัย บุญยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายกรคมเบต โม้แซง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงเกศเกล้า บุญจวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงเพชรพลอย พิศงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงฉันทิสา หมูแพง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อนุศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงศศิกานตณ์ หัตถประดิษฐ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงนฤภร สงแดง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หมุนสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงณัฐพัทธาจี ช่วยธรรมกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงณัฐกม์จรัส ช่วยธรรมกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายนับพร สุราวงษ์วิวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายพัชรพล เชือญวน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ เขาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วศรีบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธีนะชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายอภิโชติ บุญชาวนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ลาทำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายวีระพงษ์ ชาวประมง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายชนกชนม์ กระจ่างวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงประภัสสร ดอนแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วสีหา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงพิชญาพร พิลาโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สอนพิมพ์ดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงพลอยมณี แมนสถิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา โฮนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงกุลสตรี พุฒตาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงญาณิศา จุลลาบุดดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

นายสมัย ใจมัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๑๗

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

นางสาวธนาภรณ์ บุพศิริ
๐๕/๐๙/๒๕๑๙

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

นางสาวอัญชลี สุทธิมา
๒๕/๑๒/๒๕๒๐

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

นางสาวสุภาวดี กระทู้นัน
๐๘/๐๕/๒๕๒๔

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

นายธนากร สินธุบัว
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

นางสาวปารณีย์ บุญชม
๐๕/๐๔/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

นางสาวเกยูรรัตน์ เฮ้าแสง
๒๔/๑๐/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

นางสาวนริศรา สีลาเรือง

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

นางสาวรัตนสุดา รสโสดา

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

แก้วบุญเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๒๙

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

นางสาวปยวรรณ พลวงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

นางสาวสุกัญญา ศิริโสม
๐๙/๐๙/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

นางสาวรัตติกาล ศรีนาง
๐๕/๐๑/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

นายนรินทร แสนโคก
๑๘/๐๓/๒๕๓๒

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

นายณัฐพล อรรถประจง
๒๙/๐๔/๒๕๓๒

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

นางสาวธิดารัตน์ ศรีพงษ์วิวัฒน์
๐๘/๐๘/๒๕๓๒

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

นางสาวนิราวรรณ ใจอุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๓๒

บริษัท  ซีพีแรม จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงวราภร จำปานุ้ย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงจรรยพร แสนคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายสุรชาติ ประสมทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายเมธัส อดทน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วะตุปะโส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กชายอนุชิต อินทนนท์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงปภาดา คำใบลี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงสุปราณี ศิริโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงเปรมวดี พงศ์ผา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายเจษฎา ศิลปธนาภรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงกัณณิกา คามวัลย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงนริศรา แสนหนองหว้า
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงกรกนก ทุมมา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงปาดวาด ศรีแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา ตะสอน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงญาณศา โกษาเสวียง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสงคราม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายเอกราช ศรีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงจิรภิญญา บาลศรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายพนชนก พรมอ้น
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายพลกฤษ ดอนหันรักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายยุทธพงศ์ ทองสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายเนรมิต พรมจำปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายยุทธนา สีหาบัตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายพลภูมิ ปรีชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กชายอิทธิพล ปานสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กชายนัฐวุฒิ รัตนพินิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายอัศวิน ยาโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายณัฐพนธ์ เศษทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายเพชรไพลิน ชุ่มหิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายธรุท สุมท้าว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กชายจิรชาติ ยะบุญมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายสิริราช พยอมชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายฉัตรเฉลิม ใกล้กลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กชายอธิชาติ วรรคตอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ภมร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายภีระศักดิ

์

ศรีสุโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายอดิเรก อ้นสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กชายเตวิช ยาทองยศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงพชร สมศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงพิลาวัลย์ พานตะสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เบ้ามูลตรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงณัฐวรา แสนหาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงชญาภา ก้อนบุญไสย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

นายกฤษดา โสดามา
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

นายณัทธพล สมบูรณ์รัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

นายปริวัตร ขุมดินพิทักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

นายพลพล นาชาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

นายภูธิชย์ หลาวแหลม
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

นายรัฐกร สุวรรณดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

นายรัฐศาสตร์ กองศรีเกษ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

นายอิสระ ทิพบรรจง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

นายเศกสิทธิ

์

ศรีสิทธิพรหม
๑๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

นายเด่นพงศ์ คุณกะนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

นายนฤมล เหง่าดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

นายนิธิศ อรุณปรีย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

นายพัทธกรณ์ แดงนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

นายธนะรัตน์ ดรลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

นายสรวัฒน์ แก้วศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

นายไชยยา บุญเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

นายสธน ประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐

นายวุฒิชัย ชมภูวิเศษ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

นายอภิรักษ์ ราชธานี
๐๖/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

นายสวิส สีดงเค็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

นายบุญอนันต์ คุ้มภัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

นายนันทวุฒิ วังสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

นายรหัส ศรีทองเหลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

นายปยะพันธ์ อุ่นผาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

นายอดิเทพ ชาติชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

นายอนุชา เฮ้าแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

นายอภิสิทธิ

์

ชัยโวหาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

นายอภิสิทธิ

์

เยียงแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑

นายเศรษฐกิจ ไชยสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

นายอภิรักษ์ ศรีชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

นายคมสัน ขันทะชา
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

นายดนุพล ละครชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

นายธนาทร โทอุดทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

นายธรรณธรณ์ ค้อนดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

นายธเนศ จุนจริง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

นายนันทวัฒน์ นาโสมภักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

นายพันธ์กร วงค์ศรีจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

นายพิชญากร ปอใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

นายภูมินทร์ สังกะคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

นายวรจักร์ มหาเวศย์สกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

นายศุภชัย มุมสำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

นายสุภชัย ทุนลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

นายนัฐพงษ์ เสนาฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

นายพิเชฐชัย ยศปญญา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

นายภัทรพงษ์ เจริญเหล่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

นายอดิเทพ ชาติชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

นายอภิสิทธิ

์

เยียงแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

นายจักรกริช โสทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

นายณัฐพงษ์ บุญมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

นายทศพร ตราชู
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

นายทินกร ผาเปา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

นายธนกฤต อัสะพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

นายพันกร พาวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

นายวราวุฒิ อ้วนพรมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

นายวัชรพงษ์ ปากเมย
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

นายศราวุฒิ เจริญวิริยมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

นายศุภกร น้อยหว้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

นายสันติ ลาเบิดโฮเวอร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

นายสิรภพ ลัดโลด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

นายสุทธิพงษ์ ประชาราษฎร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

นายอภิสิทธิ

์

อาษาภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

นายอลงกรณ์ ตุ้มจันดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

นายเขมนันท์ แสนภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

นายเทพศิลป พิลึก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

นางสาวปยะดา ศรีทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

นางสาวพรชุดา ชาวกระสืม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

นางสาวรุ่งธิวา บุบผามาลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

นางสาวสายชล ปองเสียง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

นางสาวนราทิพย์ แก่นร้านหญ้า
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

นางสาวการะเกด วันนาศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

นางสาวชลดา ตาทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

นางสาวอรปวีณา เทียบดอกไม้
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

นางสาวเบ็ญญา อยู่ดีพเนาว์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

นางสาวขลิดา วิถีเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

นางสาววัฒนา ดอนวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

นางสาวธัญญารัตน์ คำเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙

นางสาวปวีณา ชัยบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

นางสาวมณีรัตน์ ประสิทธินอก

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินอก

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

นางสาวอาทิตติยา เพ็งทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

นางสาวกนกวรรณ ภูดินดาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

นางสาวสุกันยา สุดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

นางสาวศิริวรรณ โสบุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

นางสาวชมพูนุช สนิทกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

นางสาววรัญญา มีคำทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

นางสาวอรปวีณา เทียบดอกไม้
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

นางสาวจันทร์สุดา นิลโคกสูง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

นางสาวจันทิรา ดรชานนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

นางสาวชลลดา รัตน์สุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

นางสาวนัฎฐกมล สีหาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

นางสาวสุพัตรา วรรชะรา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

นางสาวนริศรา ประชุมจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

นางสาวอริสา หมวกเหล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

นางสาวอำภาพร ทองเทียม
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

นางสาวชลธิชา เบ้าเศษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

นางสาวธัญสินีญา ถาวิเศษ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

นางสาวบุษณีย์ ขันหนองโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

นางสาวสิริลดา สมศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

นางสาวกัลยานี จุลมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

นางสาวจิราภรณ์ นาโสมภักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

นางสาวกัลยรัตน์ อินทรบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงสุพัสตรา วันน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายอติชาต มุงคุณคำซาว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงอารยา โภคา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี แซ่เตีย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายเมธาวี ประทุมแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ทวีพล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กชายกฤติพงศ์ อินทะแสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายกฤษดา แก้วบุญเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุณเสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงขวัญนภา เทียบแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงณัฐนันทน์ กาศไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ แฝงจันดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงณิชา จันภูงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงภควดี ตรีชาลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายวันชนะ โพธิไหม

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กชายสุวัจจ์ สุนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงเอริต้า เฮาริทซ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงชนิตรา สาทน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงชนิสรา สาทน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงกรรฐริกา ศรีสงคราม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายจักรินทร์ มูลการณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ดอนบันเทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร สิมมาสุด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงปฏิญญา จันทศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายภัทรชาติ อินทร์ชำนาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงมธุรส เดชขันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๔ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สาเสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายชัยชนะ ริพลทา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายณัฐพล หมายติดกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

นายปรีชา ไตเนตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงวาริณี ธัญญาการ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายอดุลวัส ยงปดชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงอารยา ประกอบมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายปฏิภูมิ เนืองมัจฉา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายพงษ์พิช เทียนสมบุรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน บุตรดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงมุธิตา อินทร์ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายรชานนท์ หมันมี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงวรัชยา กล่อมจิตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงวิไล เม้าราศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงศิรินภา เนืองกัลยา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายสรภัทร ทองสาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายเมธี ศรีนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงจารุณี อำคา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายจิรพัทธ์ โพธิศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายชัยธวัฒน์ อาสนาจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายชาคริต ภูมิมิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายฐาปกรณ์ อ่อนลมูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ หารไกร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กชายณัฐพล โชคศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงปยธิดา พาคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงพิมรวี อุปชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงรุจิรา สายสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงวรรณภา ขวัญหัวโทน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงศศิพร ศรีเมืองเฮ้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา วิเศษมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงสุริยพร ราชเพ็ชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายอนุชิต วิรักษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงอายญดา ซาซุม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงอาฬุวรรณฆ์ ลาดพันนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กชายอุทัย เงินทนง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายชาคริต เกษมรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงณัฐกาณต์ คมมะณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงธิติมา พุดดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายธีระเทพ นิลผาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงนันทิภาคย์ แก้วกัลยา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงนันธิดา ภูสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงนิลมล ไม้ตะเภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ อ่อนโพธา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงนิมสุดา

่

กำประทุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงบุปผา นาคมะณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงประกาศิณี ลาปละ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

นางสาวปรียานุช ชายสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงพัชชา เอียวฉาย

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ แนบเนียน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงภัทรสุดา สำราญรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงยมลพร เพชรไพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงรังสิยา ซาชุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ถินคำบง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงศิริวิภา อ่อนระฮุ่ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายสงกรานต์ สาระนันท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงสุนิตา กันหาเขียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงสุนิสา โมลาขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงสุวนีย์ ทองสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงสโรธร ราชบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายอนุพงศ์ สืบวงษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ละคำภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงอภิสรา จำนงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุทธิมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ เหล่าหมวด
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงเมริกา วันปลัง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายโชคอนันต์ แก่นดอนหัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

นางสาวกานต์ธิดา วดีศิริศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

นางสาวจิดาภา ขุมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงดวงใจ อัศวจินดาพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

นางสาวธนาพร อุทธิสินธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

อ่อนลมูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงธัญมาศ พุทธมณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

นายนิเทศศาสตร์ อับภัยชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงบุษยารัตน์ ระติวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

นางสาวปรางทิพย์ สมอนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

นายปรีชา บุญอภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

นางสาวปาณิศา สีโสภณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

นางสาวปานชีวา อนุสุริยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

นางสาวพรธิดา พุดดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

นางสาวพัชฏาภรณ์ สอนชุน
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงมธุรดา เอียมเจริญ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงมีรณา แจ่มเพลง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงรวีวรรณ เทียนไสย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

นางสาววรัญญา สำราญราษฎร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

นางสาววราภรณ์ สำราญราษฎร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงสุพรรณษา หอมอ่อนกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

นางสาวหัทยา โทหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

นางสาวอักษราภรณ์ ไชยนาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

นางสาวเกศนี สวรรค์งาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

นางสาวกรรณิกา แสนภาพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

นางสาวกุหลาบ วันนุรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

นายขจรศักดิ

์

วงษ์วิจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

นางสาวชลดา เต็งยง
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

นายธีรวัฒน์ คำสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

นายธีรศักดิ

์

ซ่อนกลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖
นางสาวบุณฑิกาญจน์

พระธานี
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์แจ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

นางสาวภานรี แจ่มเพลง
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

นางสาวฤทธิพร วิลัยเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

นางสาวลักสิกา จุมพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

นายวีรพล อนุสนต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

นายศราวุฒิ สีสุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

นางสาวศิญาพร เถาวัลย์ราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

นายสมัย ทองธรรมรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

นายอภินัทธิ

์

นัยลี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

นางสาวอมรลักษณ์ ศรีทายาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

นายกิจติชล พันกนก

๑๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

นายจิรวัฒน์ บัวเริง
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

นางสาวจีรยานนท์ บุญทวี
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

นางสาวชญานี วดีศิริศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

นางสาวชลธิชา อุดชุมพิสัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

นางสาวช่อผกา ทริศจันทรมาศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

นายทวีผล ตันภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

นางสาวนิภาภรณ์ ขันแข็ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

นางสาวปทฏิมา ยศปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

นางสาวปยะธิดา แก้วกงพาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

นางสาวปยะรัตน์ บุญมัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

นางสาวปยาพร เงินทนง
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

นางสาวพิชส์กัญญา ภูทองนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

นางสาวรัตนาวดี อำมาตหิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

นางสาวศุภราภรณ์ ดอนกันหา
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

นางสาวศุภาวิมล จุมพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

นางสาวสงกรานต์ สิงห์สนัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

นางสาวสุนิสา สุทรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

นางสาวสุภาดา ยศปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

นางสาวสุภาภรณ์ ยศปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

นางสาวอทิตยา เถาวัลย์ราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

นางสาวอภัสสร สีกุดหล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

นางสาวอรญา คำเจียก
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

นางสาวอริศ เคนกุดรัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

นางสาวอาภาพร บุตตัสสะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

นางสาวเสาวลักษณ์ จันประทัศน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

นางสาวแสงเทียน สังฆพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

นางสาวศิริรัตน์ นราพินิจ
๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

นางวิรงรอง พุทธสาร
๐๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗

นางสาวชยาดา ชิตไชย
๐๖/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ผลแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายเดชาวัต อยู่แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ พัฒนพิบูลพงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงสาธกา บุญจูง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายสุรชัย นามวงษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงเครือวัลย์ เย็นอารมณ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงชาลิสา พรมดวง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

นายเกียรติศักดิ

์

ปลึมชาติ

้

๑๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

นางสาวจุฑาพร บัวเข็ม

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายศราวุธ อนุศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายทินภัทร แก้วขุนทอง
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงพรธิวา กิตวิวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงวราพร อุทธิสินธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรมมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงมนัสชนก ผลาผล
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงวรพรรณ์ หาศรี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มูลตรี ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงกนกพร ห้วยยาง
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงธนพร แสนสีหา
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงลลิตา ยุวบุตร
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงกรินทรา ผิวคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงรัตติญา สิทธิสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายวายุ ยาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายวัฒนชัย กรึงสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายวีระชัย พูลชัย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงปนัดดา พันเดช
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงอรัญญา ศรีรักษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ถาดไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงอาลิญา หน่อมงคล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงสิรินลักษณ์ อันภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงสุนิษา คำอ้อ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายณัฐวุธ โควิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายพีรภัตร หลุ่มไส
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายศุภณัฐ มะลิพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่จิว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงสุรีย์ศรี โยมะบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

นางอนุรีย์ ยศปญญา
๐๖/๑๑/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

นางกศกรณ์ อาจภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

นางบงกช ภูตีกา
๐๖/๐๙/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

นางสาวประเทือง เชิมชัยภูมิ
๐๒/๐๔/๒๕๑๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

นางรัชนก ผ่องแผ้ว
๒๘/๐๒/๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

นายอดิศักดิ

์

ผาหัวดง
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

นางสาวชมพูนุท ทุนเพิม

่

๒๘/๐๗/๒๕๒๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

นางสาวธิดารัตน์ จำปาแดง
๓๐/๐๓/๒๕๓๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงอุมาพร เจริญศรีธงชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายธนัต แสงนาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายประจักษ์ อึงพวง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงกาญจนา วรรณดร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายชาญณรงค์ น้อยคูณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยเสนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายนพรัตน์ พิมพลชาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ เภสัชมาลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงญาดาเนศ โสเกตุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดรสีเนตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ เงินเย็น
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายปรเมษฐ์ เจิศชิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กชายอานนท์ คำแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงศศิธร หล้ามนตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาล พวงมณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงจีระนันท์ เหวสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงสายทอง วันละ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กชายณัฐภูมิ รากทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงแพรนภา คนใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงจิรัสย์ คนใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายชวิศา คำสุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงอรทัย ชินนะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายก้องภพ อึงพวง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนปญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กชายเนวิน นาหนองค้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายธนดล กันหา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายชลธาร อนุสุริยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กชายสมเพชญ โพธิชัย

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงสุภาพร เชียงนางาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล นามวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงพรนภัส ผ่องแผ้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงจารุพร พวงแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงจิราภา สาบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงนิชติญา น้อยนิล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชนะชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายเกียรติยศ คำอาษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายภูชิสะ อ่อนสะอาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงมาริสา ชาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายสัมพันธ์ โตมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เสาร์ศรีรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงกฤษติยากร ไพกะเพศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงรุ่งประกาย เหล่าสุวรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงรสิตา สีหานาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงวรัชยา นาแสวง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงวรรณวิสา เรืองประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงภมรรัตน์ นิลทะราช
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงภควดี กาศนอก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงอรไพลิน สารยศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงวรัทยา ชาลมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงมุกดา จันขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงญาดา ศรีสมุทร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงคีตรภัทร ปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายวีรพล ไชยหากิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายพรเทพ ดาทุมมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ แพงมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายดิศรณ์ เหลาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กชายธนากร โรมโคกสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กชายอภิธน วิสูตรศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายออมสิน ปนงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กชายศราวุฒิ ใจเพ็ชร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายอิทธิพล นามวงศื
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กชายพรชัย หนักคำพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายจักรกฤษ นามเมือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายชนะเพชร วงศ์แทบแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กชายธวัชชัย จันทร์คุ้ย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายพันธกิจ ปอมบุปผา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายวิศวะ แก้วเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงวาสนา บัณฑิตเผ่ากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงชลดา ภูถวิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงจิรวรรณ ขุนสอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงสุนิสา พลภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงจิตรลดา ไพบูลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงกานธิดา ดีมาก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงอนิตา ศรีแปลง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงรวิสรา นามสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงจิราพร โสจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงณิชกานต์ ไมล์โพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงณภัทร โพธิโต
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงวิมลวรรณ ทาหนองหน้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงวิภาดา สาผาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงแพรพลอย เปยสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงโสภา นางวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายศุภกิจ กงพลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายนที นวลศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กชายพงศธร นามชารี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐
เด็กชายประวัติการณ์ ปราบเสียง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายธนกร โพธิสาวัง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายรัฐพงษ์ แนนเนียม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายสุเมธี แอนโก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายสมใจ โมกศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายเก่งกาจ พรมภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายพีรณันท์ ผลมณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ โชติผล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

จูมศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายอนุศิษฐ์ ทิงไธสง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายโสธร เพิมบุญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กชายวิษณุ ทรายทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา ซุยทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงศศิประภา นุสาปอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงปภัสสรณ์ ยางก้อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูกองไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงชลธิชา เกิดวัฒน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงอารยา วงศ์คะสุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงเมทิตา ประภาเวสัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุภิญญา แก้วจังหาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงปพิชญาฎา พลแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายรติพงษ์ ภูจำเริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายพานทอง ปสมะริสษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายทันพิชิต บัวดัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายธนอัศว์ ไชยชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายกฤษกร บุญหวัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายนนทวัช ศรีภาชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายธนากร สิมาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายวีระเทพ แซ่มล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายนัฐพงษ์ บำรุงจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐
เด็กหญิงพณิชย์อาทร อมรสิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงนงเยาว์ ศรีเทพ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงศศิมล พูนศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร ทองแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองรักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา สำนักบ้านโคก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ วิสูงเร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงมุกดาวรรณ สบายครบุรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายอัษฏาวุธ ทิพเสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กชายสมพร ศรีสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

ชนิดชน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

หลายแห่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายชนาธิป ติเยาว์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายเทพพนม โคตรลือชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

จันทร์โฮง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายวรรณชัย ส่วนเสน่ห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ พลรักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงอริสา ศรีพรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูคำวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงณฐิญา แสนชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงธัญมน ขำขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์เหลือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงศรินญา หัวนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงสุพรรณี คนสอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงสุวรา สีสันงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงวิภวานี สีโลนตุ้ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

นายเจษฎาพงศ์ ชาที
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

นายณัฐพงษ์ ศรีพรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

นายสุวิชัย เมืองเก่า
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

นายวิศวชิต พระโคตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

นายอธิบดี นวลขาว
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

นายกฤษณะชัย หลานวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

นายพีระศักดิ

์

ศรีนางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายอัคธพล โคตรบึงแก
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ไสยเขต
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงเกศแก้ว สำราญพิทักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงธิชา คำหนามแท่ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นราวุทธ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

นางสาวนิตยา สีโลน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙

นางสาวพนารัตน์ นามชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงชลณิสา สิงห์เพียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

นางสาวสุกัญญา หล้าพลชาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒

นางสาวสุภรดา ไชยปอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

นางสาวศศิประภา งอยจันทร์ศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

นางสาวคีตรัตน์ รอดอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ศิลปศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

นางสาวกนกพรรณ โม้ทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

นางสาวสิรินทิพย์ โพธิอุดม

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

นายณัฐพล นามบ้านค้อ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

นายเฉลิมเกียรติ มะลิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

นายรัฐวุฒิ ภูมิพิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

นางสาววิราวรรณ จันทสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

นางสาวอัจฉรา ภูคำวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายปรเมศวร์ จันทมาตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ หาญชะนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงภัทราภร จันทมาตย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงสุชาดา มูลสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หมอดี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงอริษา หล้าพลชาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายชัยบดินทร์ พลเขตต์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กชายอนุพล พานสายตา
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แร่ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายธีรเดช ลุล่วง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงอัญมณี หนุนเงิน
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายวีรพล สอนบุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงนิชาภร พิมสิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายนัฐพล ดวงวันทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายจรูญศักดิ

์

เหม็นสม
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายกิตติพศ ชานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ มูลจันทร์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงธาริณี เลิศรัชตะศิริกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ กัญญาน้อย
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวา ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงแพรพิไล แสนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายสันติภาพ นนท์นารี
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กชายวรวุฒิ กองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ผะหว่าง
๑๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา จ่าหนองหว้า
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงธันยา หวันธรรมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงกรพรรณ์ จันทร์โสม
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงเกศิณี บุญโท
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงสุนิดา ดวงอาจ
๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายวรชิต ศรีวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายสุภชัย กิงแก้ว

่

๒๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงจันทิมา มาเหง้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ละครชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิราษฎร์วิทยา)

์

ตาลเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนิราภรณ์ เข่งหุ่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายสินทนา เบ้าเพิง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายนรินทร์ ยอดพุทธ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายอธิชัย สิงห์บุญมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กชายนิรมิตร มุงคำภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สิมหลวง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงวรรณษา สีดากูด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงศรัณย์พร วิธีดี
๑๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายศุภกรณ์ ผิวดำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงพันธิตรา ดวงกุณา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ วัฒนะเวียงคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายยศกร จัตุมาศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายยุทธนา สินชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายสุรนันท์ สาทา
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงรัตนติการ รัตนะสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงศศิธร เหล่าสะพาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายธนากร แสงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงวรพรรณ โนนข่า
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงศุภักษร ศรีพลแท่น
๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงจิราพร มาสุ่ม
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายธนเศรษฐ์ ว่องไว
๑๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ วัดชุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายวีระพล ทีรักษา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดอนณรงค์
๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายสรชัย อรรคฮาต
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาคม
๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายคมชาญ เถือนบัวระบัติ

่

๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายธนภัทร ว่องไว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงดวงหทัย ศรีภาตระกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายพงศ์ประณต เบ้าดินดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงศศิธร อรรคฮาต
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ตาลเรียง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงจารุมน เรืองศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงอภิสรา ชมภูราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กชายคณัสนันท์ วงโคกสูง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา ลันดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงชลธิชา พรรคมาตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายธวัชชัย ซาอยู่
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายวชิรพัฒน์ ผาลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายทวีโชค พานิพัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายกฤษณะ ครนาคร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายธนบดี สาครขันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงรุจิรา วงคะฮาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงกิตติกา จันทหาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงอมลวรรณ วงษ์ลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขำคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงปุณณมา สุนประสพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงณัฐชา มูลมิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หร่องบุตรศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ จันทหาร
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงดวงฤทัย อุบลบาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายชัชวาลย์ ศรีแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายชนาธิป สะตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงอนิสา ไชยนาท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สีสงคราม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงกมลชนก บุญหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เขือนพิมาย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงวนิดา อินทรส
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองบุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายพีระพล จำปานา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายอโนชา ลุนลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายอนุชา สีโนนม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายมนตรี เหง้าน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กชายบัณฑิตย์ คะสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายสุริยา ดีนันทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงปรีดาวรรณ คำใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงอารียา สุประทัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงใต้ฟา สุนประสพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายปริภัค อมูลราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายจักริน ใจธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายพิทักษ์ คำภูษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ลีคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายมังกร กันทำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายอภิเชษฐ เสนบี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงวรันดา วิเศษดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงวริศรา ไชยนาท
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โพธิหวี

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ อุ่นหนองกุง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายนิกร อุทัยแสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

นางสาววริษา ใจดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

นางสาวเจนจิรา รากทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงดารุณี มณีแฮ้ด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ ภูกองไชย
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

นางสาวสุธารส กุลทวี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินทาพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

นายธีระพัฒน์ ธนะกลม
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายนพพร จันทะบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จุฑาศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

นายปยะราช ถาปาบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

นายกิตติพงษ์ ไชยรา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สว่างมโน  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กชายตรีวิทย์ศิริ องค์นาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายศักรินทร์ แซงรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายสิทธิโชค ศรีโย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายนวภูมิ สะอาดตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงนิรุชา มูลนาคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ อุตภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงนฤมล ศรีมงคล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงพนิดา ศรีพุทธา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงจีรนัฏ ภูบาลชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ มังคัง

่ ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี แดงทน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กชายนิติศักดิ

์

ชาญรอบรู้
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายจิรเดช สันตนะโท

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กชายชัยมงคล ตูมโฮม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายกฤษณะ มนตรีวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ดีกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงพลิพร น้อยสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายจักรพรรดิ ศรียาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงนภัฎข์สรญ์ หงษ์เหนือ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงปยธิดา พิมหานาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงวนิดา แก้วเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา นาชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายวรชิต เบ้าเฮียง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายสิทธิชัย ปลัดขวา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายวรวิทย์ การช่าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา ผ่องเสียง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงวิลัยพร มากมูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงจินตนา กวีกรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงอภิชญา บัวระภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ จำปาวะตะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายวารวัต ศิริแพงพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กชายธนากร สุดงูเหลือม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กชายศรายุทธ ผ่านวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายภูวนัย ไชยเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายเวชสุวรรณ ต้นกันยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายคนิน คำภูเวียง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ คำสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงสุธิดา จันทะราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ นาไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงธัญญเรศ นาคทัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงอริสรา พรมกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงสุภานี นาไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ศรีหนองบัว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายทินกร วงษ์สา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายบุญนิธิ โนนธิงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายปยพงษ์ นามหานวล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายธีรวุธ เนืองนอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงรจนา พรมโสภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงศิรินันท์ ผ่านวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงอังคณา แพงศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงอัษราภัค ชืนนาเสียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงอริสา ทาดัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ภาพโสภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา สุเพ็งคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงทิมรยา สุดสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กชายภูวนัย นาหนองตูม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายธนภูมิ ชัยชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายณัฐนันท์ พาเบ้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ เลพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พูนเสลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กชายภูวมินทร์ อ่อนเบ้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงศิลารัตน์ แสนนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงวนิดา คำภูมิหา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐
เด็กหญิงประกายมาศ

วิชาเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายวีรวุฒิ สอนสมนึก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงวรรณภา บุญเรืองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายภูริพัฒน์ เคนแสนโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายธนกร อเนกะเวียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงยุวดี ไชยราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เหลาสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงนัฐวิภา พลคราม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงพิมพิศา ไชยราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศรีโย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงสิรินาถ บุดดาหะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงอุดมพร เอกตาแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงมานี คำละคร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงเกตุมณี ต้นสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงอริศรา ใจดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงปยะมาศ พลศักดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงภัสษร พิมพ์วิเศษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายกิตตินันท์ แสนสีมนต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กชายภูริภัทร สมมะวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ คำสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงพิไลพร สอนไชย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์สา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ศิริจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงวิชุดา เจริญรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงวิชญาดา แต่งแดน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงปยธิดา บุราณศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงวรรณวิสา เรืองประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงนิภาพร สิงห์แก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงชลนิศา ภูอินา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

นางธนัญญา รัตนมันคง

่

๐๔/๐๓/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

นางไพรวัลย์ สังข์ไทย
๐๑/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงเกตุณริน ชินวงษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายปญญาวุธ ไชยอาลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายธนเทพ ดอนอ่อนสา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ มุงคุณโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายพิชิตชัย หวยโนนทัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายฐิติวัส ภูผาบาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงสโรชา มีศิลป
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ถมคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกสร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงปาจรีย์ แก้วเบ้า
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงพรพิลัย คำเชียง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงพิมชนก โสภามาตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงภัทรพร ขวัญพรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายภูนเรศน์ ผันอากาศ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายวสุรัตน์ ภูมิสาขา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงวุฒิไกร ภูลายยาว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายอิสระ ค่าม่วง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงเยาวภา เกตุวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงกชกร เกตุวร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงกนกพร แสนโคก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายชาญณรงค์ พรมชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอนไพร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายธนากร ใจกล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แสนโคก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงพรรณพนัช คำหนัก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงพิชชา รักเสรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงพิชชาภา คุณระกันหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายยศธร มาตย์นอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงรวิสรา ศรีวิชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีชมชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายศิวัฒน์ สีแก้วนำใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายสรยุทธ ซุยพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สิทธิสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงสุปรียา เบ้าชะนะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงสุวิมล โนนทิง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงเบญญาภา การะเกษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไฟแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงประภากร แก้วเบ้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายปาณัท ยาไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงปยะธิดา แสนโคก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายพิชัยยุทธ มะณีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงมลฑการณ์ จังหาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายรพีภัทร พิมพ์เพ็ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงสินพร ทองแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา โนนทิง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายเมธาวัน ทิวาลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ จังหาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายชาญวิทย์ แสนโคก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายธนภัทร แก้วเบ้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายธนโชติ เบ้าชะนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายธีรชัย จังหาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายธีรพัฒน์ อินทร์สีดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายประสิทธิ

์

ดีทัว

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายภูเบศ เกตุวิเศษกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายมงคล นามแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายศักดิสิทธิชัย

์ ์

สีแก้วนำใส
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายอติวิชญ์ หาญสุรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงนภาพร โนนทิง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงปรีญานุช ดีทัว

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

มุงคุณคำชาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายพีรพงษ์ เอียมจงจันทร์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กชายภูวไนย แสนโคก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงวชิราพรรณ สุทธิประภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงวิภาพร ศรีแก้วนำใสย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายศราวุธ ดาทุมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มุงคุณคำชาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีแก้วนำใส
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ดอนแก่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

วิสางาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ สัตตะพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงรวงข้าว วันสืบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

นางสาวสมฤทัย นวลวรรณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงเรณุกา นิลเทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงปยากร มูลสมบัติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ มีกลิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงแพรทอง คำหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา วงษ์สาหาราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปรีชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายชินวัตร สังสีโห
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงธนาพร กินนารี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงนฤมล ศรีไชยหมือ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงปานชีวา สุนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายพีรพงศ์ โภคาเทพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงรินา ทามูระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงสาลิกา เหล่าโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงไพพันณี ภูสีสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายณัฐพล เกียนนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงพรฑิวา ประกอบกิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงพัชรวดี ดีชัยชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงฐิติมา เถือนโยธา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงณัฐพร มูลสมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงมาริสา จำปาแดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงศิราภรณ์ เกษสิงหา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายอนุวัต คำภูธร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงกรวรรณ เพชรสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พันเดช
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ทับสุริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงจินดามณี วงษ์รินยอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายจิรพันธุ์ โสดาดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ พารี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กชายณเรนธร ระวงษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงธนวรรณ จำปาแดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดีชัยชนะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กชายธเนศ ศรีนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงปานแก้ว สมบูรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายพงศกร พิมพ์วิเศษ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงพรประภา ชัยแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงพรรัมภา งดสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงภัทรพร ชาธรรมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงศรญา เนืองวงษา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายโชคดี จ้อยจำนงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครึง

่

วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงขวัญชนก โพธิรุกข์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงณัฐพร สุทธิประภา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายณัฐวินท์ ชมพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายธนพล พินิจมนตรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายธนพล ศรีวิแสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายธีรภัทร คำแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ หงษ์ชุม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายอภิชัย วิเศษทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑
เด็กชายเอกปกรณ์ภณธ์

โนนทิง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนนทิง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

ทาเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองเฟอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายธีรชาติ ดีศาสตร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงบุญญาภา ดีธงทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กชายปณณธร ภูวงค์ผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงภัทรมน
พลธนโภคาธนพร ๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายศุภกฤต นิลหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงสุภัสสรา นนทวาป
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงสุมิตราภรณ์ มิเถาวัลย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนสาคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงอารยา เกียนนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงอุมากร อรุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เหล่าทองสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดวงนิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงพิยดา มูลมาตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา สีพุทธา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงดวงเดือน โพธิมูล

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงพรรณแสง พิมวันคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายปยะพงษ์ ทองเทพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายศักรินทร์ เบ้ารัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ชาจันทึก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงสิรีธร
มานะธรรมไพบูลย์ ๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายอนวัช พรหมโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงวรนุช สุริโท
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กชายเชษฐา เศษรักษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ภูลินนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายชัชวาล หล้าโพนทัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงญาดาวดี เศษรักษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายภูมิภัทร เจริญยิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงยุภาพร ศรีสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายวรากร หาญสุรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงศศิธร โพธิศรี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทะวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงดวงฤดี นาวิเศษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงพนมไพร ชัยฤาชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงลูกศร นาธงศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายเจษฏา เลียงผา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

นางสาวดวงดาว มาตรา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

นายนพดล จันทะนุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

นายปรเมศวร์ กุลบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ มาตสมบัติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

นางสาววิวัฒน์ษณี เศษรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยพิมพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

นายธนากร บุญเดช
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

นางสาวสุชาวดี ทองพงษ์เนียม
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายธนาวุฒิ สุทธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงพุทธธิดา บุญประชม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงภาพิมล สีสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงมินตรา ทองเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงรวิภา สายแสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงวิชยา ประทานัง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงอนันตญา เหล่าทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงอรดี จำกอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา รมเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงชนินาถ เลาเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงนัทนิชา ขุมดินพิทักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงนุชจรี ศรีพระนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงปนัดดา เกียนนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายพัชรพล ประวัณโณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายพีระพงษ์ ทองผดุง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายภัทรพล จันทร์งาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงมาติกา จิตบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงมาริสา คำสงคราม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กชายยุรนันท์ บุตรธนู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายวงค์วรัณ เงาศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายวิทวัส จำปา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงศศิวรรณ แสวงการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงศิรประภา โสริน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญประชม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายอนุชิต สิงห์โสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงแพรวา โพธิปดชา

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายไพรวรรณ เล็กชม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงทราย สปาร์ค
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายนันทวัฒชัย ใยไหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงพิริษา โสเพ็ชร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงภัณฑิรา สีชุม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายอภิชาติ มาตย์วังแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงโสธิดา ทาคำศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุทธชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงชุติมาพร วระชินา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ทัฬหสังวรศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายภานุมาศ อิมสิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายศักรินทร์ ละปู
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ใยไหม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงเกวลิน ดีสร้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายเจษฏา มิลานันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายเสกสรรค์ ปฏิทันโด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายฐานันต์ เทพมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กชายณัฐพล บรรพตเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ภูคำวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงพัชรวดี วงศ์คำจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงวัล ชัยตอกเจีย

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กชายอัฐชฏา รังเพีย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กชายเจษฏาพร กลางนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

นายชยุตพงศ์ บุญใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงวริศรา ขันธวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กชายสาทร ทับศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายณัฐนิศร์ หาญชะนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงนิพาดา หาญชะนะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายปราณวุฒิ ภูถมดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายพีระพล แฝงเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายฤทธิชัย พรกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงศิขรินธร สมศรีษะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงษ์โคกสูง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงเกวลิน บุลมมาโคตร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงเข็มวิกา บรรเทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายเจษฎาภร โคตรวงค์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงชนาวดี นามรินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงฐิตาสิรี โพธิจาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พิมพะวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงอชิรญา นิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายกนกพล ชาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงบังอร โพธิจาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงกมลชนก สีสัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายกิตติชัย แข็งฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

สีนนเคน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โคกแปะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓
เด็กหญิงถนอมจันทร์ สาเลา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุตรฮาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ พรมพินิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พิมพ์วันคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายบุญญารัตน์ คชวิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ แคนอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายพายุพัฒน์ เคนดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองบ่อ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงรัชฎาพร ว่องไว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายวรชิต พินิจมนตรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายสิรวุฒิ เงินดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงสุภาวี พรมศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงเปมิกา สีพลเล่ห์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายกฤษฎา วงษ์ชารี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายกิตติภัทร สุวรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายกีรติ พันทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงจิราพร มาตรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายจิรายุทธ ศรีโยธา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ศรีโยธา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายธีรพัฒน์ นพธัญญะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ฝายอุประ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนบูชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายวรเวช ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายศตนันท์ เกิดผล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ นามมุลตรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล ฝายสงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายสุนันท์ สุขบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายอดิสร พิมโสดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายอดิเทพ เงินดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายเจษฎา ยืนชน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายเจษฎา ราชเสนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยบัญดิษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กชายวรวัฒน์ รักษาเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ นามหานวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กชายจิระพงค์ อาจศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงธีร์จุฑา อุดชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงภิญญาดา แก้วกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ สนามจิตต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงกทาทิพย์ ลุมประถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร ดวงมาลัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงจิราภา วิชาชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิจารโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พานพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายณัฐวุธ โขงโกบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายนนทพัทธ์ หอมบุญมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงนาริน พลิง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงปภัสสร คำโคกกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายยุทธพงษ์ แพงวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายอมรเทพ ภูศรีคุณ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงอรอุมา สะตะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงอัญญาณี คำนาค
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงจิรัชญา มาตสมบัติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายณัฐพล ศีรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงนิพาดา เสามุกดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงยุภาภรณ์ ดอนแก่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายรัฐพงษ์ ทิพฤาตรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายวรัญู โฮ้หนู
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงวิชุดา หะปนนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายเลิศไชยา จิตบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงกรกนก แพงวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ระวีแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กชายคเชนทร์ มะโนมูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงจรินญา สุขสมหวัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงชลิตา ดวงดีทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายธีรภัทร สะตะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายสมชัย ศรีประสงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กชายอานันตชัย สะตะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงจารุภัทร บัวใหญ่รักษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ปลังกลาง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงพันธิตา ผดุงสันต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายภูวดล พลเต้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายมงคล ยนต์ดัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ชัยสังกา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายอภิชัย รุ่งเรืองอมรชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงกชกร สูตสนธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงชมนพร ชัยนาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายวัชระ บัวทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงสิรินทรา แก้วเบ้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายกิดากร ปริศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายวัฒชรา เกษษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

สุขะโต
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ แก้วอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายจักริน ซารัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กชายจักรี โคตรศรีวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงจิรกิตต์ ศรีทำบุญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายทยากร รัตนสวนจิก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายทินภัทร ทองสงคาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงประนิดา พินิจมนตรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายพลพิทักษ์ พลอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงพัชราภา พินิจมนตรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงพิมนภัทร มาตรา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กชายวัชรพล จอมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงสิริยากร พรมเวียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงสุนันทา สุริยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงสุภิญญา วิสาชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายอนุพันธ์ สมโภชน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงอนุภัทร หล้าคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงชิตชนก วงษ์โคกสูง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงธัญจิรา ชาอินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงธัญสุดา ซุนขวัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงนลินนิภา สุขลัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ ลึงลัด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายภูธเณศร์ เกตุทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายวีระชัย มาจ่าย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีหาจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายอภิชัย สรศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงเตชินี โพธิศรี

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กชายธนากร ชัยดำรงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พิมวันคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนสีมน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายรัตภูมิ โคตมณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปาชาติ วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศิริแก่นทราย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญตา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิทธิสวนจิก
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายธณธร อริพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายธนโชติ อรุณปฏิมากร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงธัญชนก บุญทวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร บุญมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงนาตาชา ลาปู
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กชายพงศธร ทองศรีแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงพีรดา หวังคำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงวาสนา ช่วยคำชู
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายวีระพล ศรีชาแอน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ สิทธิสวนจิก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ตรีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายเมฆา แก้วสาธร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงกฤติมา สุดงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฝายเพ็ชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายกิจการ วิประทุม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๑ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงชลิตา ไชยพิเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุวรรณ์ตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายนที จำปาแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงนันทฉัตร มาไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงปภาพินท์ โพธิศรี

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายปยังกูร เควิง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงปนสุดา สังขวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงพัชรพร โพธิงาม

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมูลขันติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงวรัญญา นนตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงวรัญญา เสนารักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงวิภาวดี บุดดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กชายสมศักดิ

์

สาสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กชายสิทธิเดช วันนิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายอธิพงษ์ บัวพัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายอรุษ หวังคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงแพรวนภา สุวิหาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทันชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กชายจักรภัทร แข็งขัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายจันทพงศ์ ขามธาตุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตรีศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ แซงบุญเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธงทาสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงธัญทิพ แสนกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงนุชจรี คำสาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงพรรษา สุทธี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายพฤหัส โนนทิง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ธงทาสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงรวิสรา ภาษิต
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายรัฐชัย อริพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงรัตน์ชนก เรืองศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงวรฎา พรมอุทธา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายวัชระ ทะนารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

รักษาภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายวายุภัทร สุดงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายสหรัส คมขำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นนพละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายอนุชา ชาวเหนือ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงอัญชิสา ศิริแก่นทราย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายอัศฏาวุธ โพธิศรี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา แสงวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายเจษฎาพร ประยูรคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายเตชินท์ เงินดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงเทียนนภา สุราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ฝายสงฆ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงฐิติพร ชัยสังกา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายนราธิป อดทน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงนันณภัทร บุรพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงวรรณิดา ไกยสา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงฮาลีน่า เจ๊ะหมุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กชายกฤษณะชัย สืบเพ็ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายจิรายุ สุรมาตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายชรินทร์ โสระมรรค
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายธวัชชัย ชุมพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายปณชัย วิเศษดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงพุดพิชชา วรรณศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายภัทรดล ใจการุณ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงวิรากร เรืองยศ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กชายสรวิชญ์ เอกตาแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายอภิชาติ แสงวิเชียร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ กาดนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงเกสรา แทนสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงชลดา เหล่าลาภะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงนภาพร ปองเรือ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงลลิดา ใจหาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ภูศรีโสม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายอาทิตย์ วีระศร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงโชติมา โนวฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายณัฐวัตร ศิริวงขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดไทรทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสร้างคอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายสรยุทธ ศรีลาเฮียง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา วงษ์จันทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีสุพัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายปริญญา ลิละคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงวนิดา ศรีพวงมาลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงศวิตา ชมภูเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงมัณฑนา กาสนิท
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายวงศกร มุงคุณคำชาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายสามารถ บูรณัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงอภินันท์ เถือนมูลแสน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงกนกพร ทินภู
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองลาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายกีรติ ดาวเสด็จ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายจักรินทร์ ชาหลวง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงจิราภา จำปาเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐ เด็กหญิงจิราวรรณกรณ์
ภูแชมโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงจิราวัลย์ เอียมทศ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ทิพฤาตรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงชลณิชา ทิพเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กชายชินวัตร เกษษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กชายฐณัติ ทองจำปา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงฐิติมา แก้วพิทูลย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ หะปนนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงธัญญาพร ม่วงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงธัญพร โพธิหล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายธีระวุฒิ แต้มงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงนฤชล ปนทะนา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายนันทพงศ์ วงษ์ชารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงนีรชา ไชยศรีชลธาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายปวริศษ์ จอมทรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงปวริศา ตรีศาสตร์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายพงศกร สีลาวิทย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงพรนภา ขันอาสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงพลอยลดา ผลพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงพัชรพร ไชยช่วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายพัชรพล มุริจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงพัสนันท์ ปาติสัตว์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายพีรวิชญ์ บุระพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงภัทรวิภา เหล่าลาภะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ โนนทะเสน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายภูธเนศ สุขดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ชัยณรงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงวิภาวินี เศษวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายศิวัฒน์ วงค์เวียน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงษ์ชารี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กชายสิทธิกร สีดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงสุกานดา พรมนาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงสุธิชา กุลวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายอนุชิต ดวงพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายอภิยุทธ คลังเกตุ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงอภิรดี สังสีโห
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายอัครชัย ศรีชมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา สมตา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงเบญญาพร สุดวิเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทับทิมหิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายกุศล บุรพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงขวัญฤดี แก้วศักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงจันทรวดี เส็งเศียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงจุทาธิดา บุญวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายธาราธร จันทรส
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองคำสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ คำมูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายปรัชญา วงษ์วิเชียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงปาลีรัตน์ ลังชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายพชรพล เชียวชาญ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายพัชรพร ศรึคราม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงภาสินี สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายรพีพัฒน์ หงมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายระพีภัทร วงษ์คำหาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์โอธาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงอภิญญา อินกอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงอารยา แพ่งสองคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงห์ขาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงกชกร สีสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙
เด็กหญิงจริญญาภรณ์

จิณะตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายฐปนวัฒน์ หงษ์สูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กชายธนกร เทียมราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กชายธีระวัฒน์ อาษาสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายบุลากร วัชรธัญญทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กชายปวรุตม์ จันทะวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ชาหลวง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงลักษิกา เจษฎางค์กูร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงวรัมพร ไชยจงมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายศราวุฒิ ภูพันธะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุษราคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายไพฑูรย์ ปญจะพันดอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงณิชาพร ดวงดีทิพย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายนวพล ภาโนมัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงพัชรี ศรีระเฮือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายธนกร เบ้าเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายพยากรณ์ ไชยหงษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

นางสาวจิราภรณ์ วงษ์เบาะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

นายธัญญาลักษณ์ ทินภู
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายปณณวัฒน์ หารนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายสุรการณ์ โพธิสม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สีโสดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา บรรเทาทุกข์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายกฤษณะ มณีเนตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงนัตพร บรรเทาทุกข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อาสาสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงขวัญข้าว มูลทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงขวัญหทัย แสนปลืม

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายชลธาน โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายชัชวาล ไชยศึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เลพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ พินิจมนตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงสุภลักษณ์ แก้วแสนเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายตันหยง เค้าเหลือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันนาโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงรวิสรา โพธิศรี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงศรัญญา เนตรวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา พรมสุขีนธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาโปงคำ วัดศิริชัยโย  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายจีรวัฒน์ อดทน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงสุนิสา ทูลพุทธา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงอรพิมล พลชัยมาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงอารียา มูลมาตย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายศุภกฤต กุลทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายศุภณัฐ โพธิศรี

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายสรยุทธ แก้ววิมล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายสิทธิโชค นาคศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา คำมูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงสุภัสรา ไชยสีดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี พันธ์สำโรง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงสโรชา หมอดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กชายอนุชิต ไทยสงค์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงอัญญาณี พิจารโชติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนแก
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายเตชินท์ ไพอุปลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายเนติพงษ์ วันสืบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงอิลิอานา ดิสท์เลอร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายเกีรยงไกร จันทร์กระจ่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา เจริญสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จันเทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีเชียงสา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงมาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายกัมพล ศรียงยศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กชายก้องไกร ศิริวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงจิราพร เหล่าวงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์ ปรุรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงชลลดา นวะศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายชัยณรงค์ ปรุเขตต์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาทองน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยชนะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงฐิติมา ศรีเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงตติยา ตะโคดม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ไหล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทวีโรจน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายปยุต เขียวคง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔
เด็กชายประกฤษฏิธรณ์

์

ทุ่งฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงปาณิศา ศรีสุพัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงปาลิดา เมยมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงปาลิตา เมยมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายปยะพงษ์ แก้วพิลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงพรพรรณ ทิมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายภราดร พรกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กชายภัทรชัย พลโรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายภูชิต มีธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงมุทิตา สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ แสนสีมนต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ คล่องใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงศันศนีย์ พุ่มพวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงศิริภาพร ศรีชมชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ โททอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงสิริณา มาหา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงสิริมาภรณ์ สิริสกุลยวด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงสุธาสินี อังคพินิจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงสุธิดา สะอาดเอียม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีประภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายอาทิตย์ อาษาราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายศิวกร พลหมอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

อันลูกท้าว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายวิศวกร สีภูธร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทนามา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงณัฐชา นาคอุบล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ นามห้วยทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงธีรนุช พิมทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงวิวรณ์ ทองแฉล้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงศรุตา แฝงจันดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กชายกฤษฏิภูมิ สารรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงณัฐฌาพร มีคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายธนรัตน์ ศรีทองราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ น้อยเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายพงศกร สมภาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงพีรดา กายขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายมีทรัพย์ โมกข์งาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงชลทิชา ชะบังรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงพรธิดา คะพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายฐิติวัสส์ สุวรรณมิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วหนูนวล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญกำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงรุจิษยา โตทองสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายวีระภาพ ครุฑอุทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงนาฏนภา ผาวัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ พลบำรุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงยุพาพร ต้นกันยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ศรีเชียงสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงจิดารัตน์ รักนำเทียง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงณัฐพร ศรีเชียงสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงนภาพร ธิถา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงเกษวริน ภูดินดาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงกนก โพธิศรี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงกนกลดา คันศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แพนพา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ ดอนคูณสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงกัลยกร โนนทิง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ราชคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงกุลรัตน์ ยียวน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงกุลวดี นิโลดม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงจิดาภา เหล่าสุพรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงจิตรกัญญา สีฮ้อยคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงจิรดา มีสอาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงจิรัชกิจ ยาวาป
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงจิราภา ชูยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายชนธาร ภูเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ปองจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ลาวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เงินยิง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงชิโนรี สังเกือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงญาณิศา สมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กชายฐาปกรณ์ คำเหลืองดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อาญาเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงณหทัย บุตรดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา ขันผง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วใส
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายณัฐภัทร แสนกัง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายทินภัทร เหล่าก้อนคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงทิพรดา คำอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กชายธนดล แสนโคก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายธนานันท์ ตันสมรส
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงธนิดา โสมประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงธนิษฐา ศรีบุญเศษ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ภูหนองโอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงธัญทิพย์ สุระวิค
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ช่อประพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงธัญสุดา แสนบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงธิฌานันท์ คำภาผง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงธีรธาดา แก้วพิภพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีชมชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายนภัสกร พุ่มพวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงนันทิชา ไชยตอกเกีย

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงนันธิญา ปตโน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงนันยา โพธิสม

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายนิธิศ ยุติธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงบุณฑริกา บุญเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงปภาสิริ แปนเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายปรมินทร์ กรุงพลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงปราณปรียา แจ่มมะณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงปริญญาพร ผากา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงปณฑิตา จอมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงปาจรีย์ อามาตย์ทัศน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงปาณิสา อรรคฮาดศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงปานระพี สีวันแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ คันธสอน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงปยะฉัตร สนธาทร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงพชร สายาพัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงพนิดา เกษวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงพรรณณ์ราย พัธภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำโหยก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงพิจิตรา แก้ววงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงพิรุณยา พรรณโส
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายภัทราวุธ มะณีแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กชายภูมิศิริ ศิริวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กชายมนัสชัย ทองใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงมลธิชา อุ่นทะยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงมัณฑิรา พินิจมนตรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กชายรพีภัทร แสนหนวด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงรัชนี คำแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พิมพ์เสนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญธนฐิติวัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทิพย์เสถียร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงวรัญญา ทิโภคา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงวาสนา ภักดิวาป

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงวิภาพร ฉลองบูญทวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงวิศรุตา อุทัยสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กชายศักย์พิรุฬห์ อินธิศร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงศิรภัสสร หมืนคำ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์จันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายศิวกร โกสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงศุภรางศุ์ สลีอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงสิรัญญา ปองคำสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงสิริยากร บุญหล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงสิริโสภา ปุงมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงสุกานดา แหวนหล่อ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงอมลวรรณ ไชยมาตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงอริสา สุราฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงออจิรา ขันธะมูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงอุทุมภรณ์ ขันธ์ทะมูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงเบญจพร สาวิวัตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายไกรภพ ทิพฤาตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองนำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายธนภัทร ไชยเยศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คำเชียง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงประภัสสร ตะโคดม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงพรซิตา บาริศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงภาณุมาศ พัสดร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ แข็งฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงวนิดา อุดตะกะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายพัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงสุภัทตรา คำแหงพล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงอนัยตา พลเกิน

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงอารยา วรนารถ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงกัลยกร พิทักษ์ประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงชัชฏา ทิพฤาตรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายชาญณุวัฒน์ ศรีชัยทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงณัฐพรรณ ลุนวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงธนัญญา วงษ์นอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงนภาพร บัวใหญ่รักษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงนริศรา ปจฉา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงนิศราวรรณ สังแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงปฎิมา วิชัยศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงปฎิมากร วันสืบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายลัทธพล สมศรีษะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงวริศรา แสงยศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงอภิญญา สุนนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

นางสาวกรรณิการ์ บุญโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีหารัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

นางสาวกัญญาณัฐ โสภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

นางสาวกัลญาพร เทียบทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

นางสาวขนิษฐา บอนไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘

นางสาวจณิสตา โพธิหล้า

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงจริยา โทวันนัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

นางสาวจรีวรรณ แก้วใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

นายจักรรินทร์ เสาวคนธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

นางสาวจารุพร วรนารถ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

นางสาวจิณณภัทร ประนันโต
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

นางสาวจิดาภา คำบุญเกิด
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

นางสาวจิตรกัญญา บุญหล้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

นางสาวจิราภรณ์ ชาดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

นายจิรเดช หินอำคา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

นางสาวจุฑาภรณ์ หลานวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

นางสาวชฎาธร เหิมขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

นางสาวชนกสุดา ทุมโยมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

นางสาวชนัญชิตา วรรณพฤติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

นางสาวชนัญธิดา วงษ์รินยอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

นางสาวชมภูนุช พงษ์พุทธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

นางสาวชลดา ศรีกัณหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

นางสาวชลธิชา งอสอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

นางสาวชลธิชา สุวรรณเขต
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

นางสาวชลธิชา หลานวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

นางสาวชลธิชา โพธิศรีอุ่น

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

นางสาวชลธิดา ดอนสิโยเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงชลิตา คำนกคุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงชัญญานุช สีนนเคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

นางสาวชัญญานุช อาจเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

นางสาวชาคริยา วงศ์ชารี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

นางสาวตรีวรดา คำทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕

นายธนวัฒน์ นิลแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

นางสาวธัญญารัตน์ ฉัตรทัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

นางสาวธิชากร สีหาหยัก
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

นายธีระพงษ์ พาเหลียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

นางสาวนริศรา แสงทะมาตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

นางสาวนารินทร์ อรรคษร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

นางสาวนิยุตา ศรีแสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

นายนิรัติศัย แสนสมัคร
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

นางสาวน้องใหม่ สนิทไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

นางสาวบุปผา วงค์ไชยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

นางสาวบุษกร ภูนาเชียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงประติมา โพนทานิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

นางสาวประนิดาพร ประพฤติตาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

นางสาวปานตะวัน บำรุงศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐

นายปาพจน์ ข่วงสิมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

นางสาวปาริชาติ ภูคำวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

นางสาวปาริตา สาพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

นางสาวปาลิดา บ่าพิมาย.
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

นางสาวพรธิดา วรรณคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

นางสาวพรพรรณ สีเทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงพรรณษา พรมพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

นางสาวพรรษา พลศิริ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

นางสาวพวงผกา วงค์ไชยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

นางสาวพัชชาภรณ์ ภูคำวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

นายพีรพัฒน์ จันทนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

นางสาวพุทธิดา ปทธุลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

นายภาคภูมิ นามนิยม
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

นางสาวภาวิตา เกิดศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

นางสาวภิญญฎา สนโต
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

นายภูมินทร์ นาคเสวก
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

นายมงคล สันวัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงมาทินี ประทุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

นางสาวมาริสา บุญอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

นางสาวมินตรา วรนารถ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐

นางสาวยอกร อนุพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

นางสาวรัตนาภรณ์ บุตรพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

นายราชัน แสนสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

นางสาวลัดดาวัล มูลสมบัติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กชายวชิระ ภูงามนิล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

นางสาววรกมล มุงคุณคำชาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

นางสาววรรณศิริ พิณเพ็ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

นางสาววรัญญา ธนยศเมธี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

นางสาววริศรา ศรีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

นางสาววริษา อันไกรฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงวลัยทิพย์ บุดลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

นางสาววิชุตา สุยะเหล็ก
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

นางสาววิภาวดี พันนาสุระ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

นางสาววิรวรรณ อาษาราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

นางสาวศรีสง่า พินิจมนตรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

นางสาวศศิธร ประสาวะถา
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

นางสาวศศิยาภรณ์ ทันประโยชน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

นางสาวศศิวิมล พรมสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

นางสาวศิริพร แก่นมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐

นายศิริโชค คงกระเรียน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

นายศุภวัฒน์ บุญชัยวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

นางสาวสิริมา พินิจมนตรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

นายสุณัฐพงศ์ นามศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา ทะนุธำรงศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

นายสุทิน ศิริเสาร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

นางสาวสุธิดา อาสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายสุนทร ประภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงสุนิสา ดงบังสถาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงสุภัฏฑาวลี โพธิศรี

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

นางสาวสุภาพร ไชยแสนทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายสุรพล บุญรอด
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงหทัยพร เล้าหเรณู
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงอธิชา แสนสวนจิก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงอนนทพร เดชอุดม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

นายอนุชา โพธิแสง

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

นางสาวอมรรัตน์ ต้นกันยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

นางสาวอรจิรา นามโยธา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

นางสาวอรนลิน รัตนแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

นางสาวอรัญญา ทัพโยธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

นายอัษราวุธ สุภารี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

นางสาวอาริยา บุขุนทศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

นางสาวอุไรวรรณ พลโรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

นางสาวเกวลิน โนนทิง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายเจษฏาภรณ์ สมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

นางสาวเพียงตะวัน ภานน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตะภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

นางสาวไอลดา รชตรุ่งโรจน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

นางสาวกิดาการ นาขันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

นางสาวชฎาพร ชินเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

นางสาวชนิดา จิตตะกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

นางสาวชลิตรา สร้างแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

นางสาววารีรัตน์ ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

นางสาวสุดาทิพย์ ศรีสุพล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

นางสาวหยาดพิรุณ ภูคงคา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

นายอิสระ อามาตย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงขวัญเนตร นามวงษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายชลชาติ สุครีพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายชัยยุทธ ต้นกันยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยศโสภณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้วพิลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงทิพภาภรณ์ มีนิล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายธนาคีม พงษ์พุทธา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ บัวพา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายธีรกานต์ สาระรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายธีรภัทร วุฒิเสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

โฮมคำจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร หาญณรงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงพรรณกมล สิมลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายภัทรกร ยวนหมืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงภัทราพร ดวงจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สีพรทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงลลิตา ระดมสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงวรัญญา สังขกูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงศรุตา วิสาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กชายสุธิพงศ์ ฉัตรมิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงสุนิสา พรมสีแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายเมธาพัตน์ แสนสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงแพรวพรรณ ธนะศรีรังกูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงณัฐวดี ช้างทองแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายธนภัทร ทับลคร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กชายพรภวิษย์ พรมจ้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายวสุธร อังคเนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พาพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงอรนุช ติวสร้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงธัณชนก วาสิงหน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายพันการ สิมลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ จำปาแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

นายปนัดดา ขุนแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

นายปทมาพร บัวใหญ่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

นายรัตติพร แสนใชย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

นายรุ่งรัตน์ คำบุดดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒

นายวันวิสา สายแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

นายอรณัส บุญภิรมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงเอกรินทร์ โชติไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

นายทิพยสุดา แก้วพรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

นายศิริลักษณ์ หนูแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ บุญหล้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กชายภัคค์นันท์ เพชรเหล็ก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พูลล้น
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ราชธิสาร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ อินแปลง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายสามภพ ศรีเศรษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงพรนภา ดีเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงวัชราภา ลำลือ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ วัชโรสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ราชวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงศิริวิภา ทัดเทียง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงศสิพร สาหาร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงจารวี แก้วจอหอ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กชายณัฐพล คำตา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายธนพล ถุงสมบัติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงวิภาดา สำนัก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุปผาเฮ้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สนันเอือ

่ ้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงกนกพร เต่านนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา อุทำกา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงปนทิกา สุวรรณเวียง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงอัมพร จันเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กชายธีระภัทร ต้นกันยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาจพงษ์สา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายพนธกร ชุ่มอภัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กชายเศรษฐพันธ์ พลแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กชายนันทชัย ขอบเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายนพดล หรัญรัตนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ สนธินอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงอัจฉริญา ดาบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงบุญรักษ์ ขุ่มด้วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เสนะไพรวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงเจนจิรา นามวิเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงคำกลอน โคตะมะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงรพีพรรณ โพธิชัย

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงชนานันท์ นาไต้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงพิมธิดา สุโพธิขัน

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงฉัตรฤดี อินทวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กชายศรัณยู ตลาดเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายสหโชค อาสนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กชายอนุชา สังขาล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กชายภาสกร พรมดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายปริวัฒน์ ทาระกานนท์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ นามบุญศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงขวัญชนก นามบุญศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นามบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงรัชนีกร ปดถากิจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายธีรโชติ สามเชียง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายศาสตรา อุระสาห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สงคราม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายภูมิวัตร บุญศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายสินไชย โคตรโสภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงณัฐนรี แทนไฐสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงยุวดี สงคราม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ดาบพลอ่อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์ภูเย็น
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ โคตรโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายชาร์ลส บาวเวอร์ส
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงเปรมรดา สรรพอาษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงสุมิตรา เทียมศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายทรัพโยดม ทวีชีพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายชินดนัย วังแพน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายธนกฤต สมานทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายธรรมนาถ ผายพิมพ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กชายพงทอง ม่วงรอด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายพบทอง อัคดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายอัษฎาวุธ เพชรนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงชณิชา รอดน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงดลญา จันทร์กำพี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงนำฝน ทัดมาลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงประภาทิพย์ ทองคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงปาริฉัตร คำพรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงพฤหัสบดี ประโสกัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงพัชรา คุณวิชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรือนทิพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงสุธาวี นาดไธสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงอรณิชา ศรีรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงปยะธิดา สิทธิพาที
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กชายจักรภัทร ใบอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายจิรโชติ ปญญาพิมพ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายเตชาวัต สุหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ทินจอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายพงศกร บุดดาน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายณรงค์กรต ทองคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

เดินชาบัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เบ้านาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิจันทร์

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงฐิติวรรณ ศรีวิจารณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ชืนตา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงธัญชนก ศรีพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงนภาพร ชินคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงภาวิกา วรจักร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงมัตติกา เหล่าหมวด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงสุตาภัทร บุญคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา อยู่เย็น
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงอริสสา สิงห์คำปอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ศิริโพธิตัง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาประเส
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามเข็ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายเอกรัตน์ สุขศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงอารยา ทำมะลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กชายคิมหันต์ พินวานิช
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงมณฑิตา พันขันตี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ กล้าหาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายวีระพงษ์ เลพล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายจตุพล พรหมชนะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงญาตาวี ยวงโพธิ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วหล้าแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงพรธีรา บุพโต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงพรพิตา คัชวาลย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงจริยาวดี ศรีสมภาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงอรินนา ดุสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงธิดาพร งามดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีเมืองแอม ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงจีนไดออน เฟอร์นันโด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีเมืองแอม ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงปนัดดา พิญโญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กชายเอกรินทร์ ปจชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายวุฒิพร แสนอาจโท
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายนครินทร์ สุมาดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กชายจุลจักร เสนไสย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงชลิดา ชาทุม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงอารยา ฐานะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายวรัญชิต ซ้ายขวา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงแพรวา พิมพ์ศร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา ราชนาวี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงณัฐธริกา สาคะเลค
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงอนัญญา อุปไชย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงกิงฉัตร

่

ชำนาญกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงธิติมา เนืองนันท์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โหล่คำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงจรินลักษณ์ ภาษี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิทักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงชยาภา อินเสมียน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงอรปญา เพียเอีย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา พรมบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายอิทธิชัย อ่อนบุญมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายชินภัทร ทับศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงแอนจิรา อ่อนตาโย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงนพเกศ จันทะมัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีอภัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงประภัสสร พวงพา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงปยธิดา บุตรพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงพิยะดา ชินนำพอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงธนัชชา พลอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงวงศ์นภัทร ผาบสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เทียบสี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ทับศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงสุวรรณา สุระกาญจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โชติธนพิพัฒ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทาลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงอรปรียา รอดอุตม์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายนครินทร์ ชาเนตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายธราเทพ พรมแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงกนกนภัส ผังดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ อาจจำปา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงนฤมล เลิศใหม่
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงศิรินภาภรณ์ แก้วก่า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงสิรารัญ เสียมแหลม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วก่า
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตบุรมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงนิมนิจ

่

ทัศวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สระกัญญาราช  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายกฤษตริน วะสูงเนิน
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายสารวัตร สารพิชญ์
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กชายสิทธิโชค สีราษฏร์
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายสุเมธ เจติธรรม ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายอัครพล เรืองศรี
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายอัมรินทร์ นาชัยเพิม

่

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายอัษฎา อ๋อง
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมภักดี
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงชุติมา จำปาร้อย
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงณ้ฐณิชา ลาโม้
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงนริศรา วงษาสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงนิรัชพร ด้วงอินทร์
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงปริญญา คำศรี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงประภาภรณ์ เครือวัลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร ชูศร
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายณรงกรณ์ แสงเปยง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ส่วยสม
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายแบงค์ตะวัน คุณแสน
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายปฎิภาณ ปาปะทา
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายพิชิตชัย นาลมัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายยุทธภูมิ คำสวนมอญ
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายศักรินทร์ มูลหล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายสิริภัทร ชัยเนียม
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

นามวิจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

สามศรี
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายอรุญ เลิศวิชญกมล ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงจิดาภา ประโยชน์มี
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงณัฐาภรณ์ พานิชย์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงทรายรุ้ง แก้วบุพผา
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงนภาพรรณ มีสูงเนิน
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงนัฏพร อักขระ
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงนำฝน พงค์ไพร ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงนุจรินทร์ รอบคอบ
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงพรวินี ตะวงษา ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงพัชฏาภา บุญตอบ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ย่อยผักแว่น
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สำโรงลุน ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงสุนิสา อิดยา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิสสัยสงค์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงอรนุช ยมสึ
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงอารีญา สีมาวงค์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายกิคคิพล นีละไพจิตร
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายไกรฤทธิ

์

บุญชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายเข็มจักร มานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายจตุโชค กิงชัยภูมิ

่

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายชาคริสต์ สีสมพาน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแถวทิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายธนาดล ธิดี
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สายสังข์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงชลดา แก้วมงคล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายจักริน พาพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑
เด็กชายเจษฎาบดินทร์

เสถียรดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายนพฤทธิ

์

ไพศาลธรรม
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายภูริภัทร ศรีพรม
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เมินเมือง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายภัทรินทร์ แก้วภักดี
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายณัฐกร หมืนวงษา

่

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายกิตติธร ศิริคำภา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายยศศักดิ

์

รวดเร็ว ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สีเดือน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงกมลพรรณ สนสนิท

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงปนัสยา ดอกพอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงจุฑามณี กัลยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงภัชรา ทาอ่อน
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงณหทัย ไชยมิง

่

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงฐิติมา แสงแถวทิม
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายนวพล คำสมศรี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายจิรายุ สายมณี
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายเจตพล โชคบัณฑิต

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙
เด็กชายธนาธิบปดินธ์ พวงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายพงศกร สีอ่อน
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงณฤดี ภูสมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงทินารมณ์ อันสุริย์
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา สุวรรณศรี
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงวิชชุดา อุ่นเรือน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายเกริกเกียรติ มูลประโก
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายดิเรกชัย วิไลศรี
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เสาสิงห์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายภานุพงศ์ วิชัย
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายวราเทพ เทียบแสน
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายศรัญยู จันเวียง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายสุวัฒน์ สีหานาม ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายอนุชา เมินเมือง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายอภิชิต แกมชัยภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แนวเงินดี
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงพรพิมล คราวกลาง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงสิลาลักษณ์ นาคคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงธีระศักดิ

์

ชูมา
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงนิภาศิริ สีอ่อน
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กชายฐิติกร เอกตาแสง
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายนิติพล ศรีทอง
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทรงสีสด

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายภรัญู อบมา ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายรุ่งรุจ กิมนอก

่

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

พิไลกุล
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา พิลาอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงณัฐพร อุทัยกัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงดุสิตรา ไหมนำคำ
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงนงนภา ก้อนคำใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงนวชนก กัลยาณี ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงนุชนาถ หมีมี
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงพรอยชมพู อาธะนู
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีลาสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงรัตติกาล หลุมนา
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ สีอ่อน
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงกิตติมา ศรีพุทธา
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายอัษรา โลดแจ้ง
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงพรธิดา พิลาอ่อน
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายวัชรพล ทุมจันทึก ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายพิสิษฐ์ นรมาตร์ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายฉัตรพงษ์ สิงห์บัณฑิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชัยโนนทัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายมงคลไชย สิทธิสุวรรณกุล
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ อุทัยกัน
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงสุวนัน มาสี
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงจินตนา โชคเหมาะ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายมานะศักดิ

์

โคตรศรีวงษ์
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายนพนันท์ วันสีวงษ์ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายพงษ์ศกร ตู้บุดดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงนาตาชา แววไธยสงค์
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงวาสนา โพธิพัตน์

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา นันทมา ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ลาเสือ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายธรภัทร์ ปาไผ่
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

นางพจมาน เครือสิงห์
๑๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

นายธีรยุทธ วรรณพงษ์
๒๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

นางวันนิภา หล้าแสน
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

นายพีระพงค์ วิชัย
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘

นางวิภาดา หมือนสา

่

๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

นายภาณุวัฒน์ พิลาอ่อน
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

นางวิไลลักษณ์ แพงกัน
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายปณิธาน เจียงคำ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงอัญชิสา ลาโม้
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วแซง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงวิชญาพร มูลมืด
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายกอบชัย พรมทา ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายวรพล มูลมืด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ อนันเต่า
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายศิริเดช เกยชัยภูมิ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ชัยวงค์
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงนฤมล ภักดีสาร
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงศิริกัญญา ตรีชา
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงหทัยชนก รอนยุทธ
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงหทัยกาล ส่วยสม ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงกุลลัดดา โสภารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงวนิดา เรืองศรี
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงเตชินี เต็มพุทธ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ สีหานู
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงกิติยากร เมาะคา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายจตุมงคล เหล่าคนค้า
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายนันทิวัฒน์ เกยชัยภูมิ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬเพ็ญ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายศราวิน ปาปะทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงมณิสรา เทศสีหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงวันวิสา วุฒิสาร ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทศสะ
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ขุนแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินหวังสุข
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงอินทิรา แก้วแซง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายมาฆะภูมิ โภชเจริญ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาเหลา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายคณาธิปกรณ์ นามทะจัก
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงกรกนก โยศรียา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายกรวิทย์ ไก่สระแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายกฤษฎา ก้ามสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายกฤษฎา หล้าบ้านโพน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายกฤษณะ ไชยฮาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงคีตภัทร ศรีนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายจักรสรชัย บุญสะอาด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงชณิดา ทาวงษา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยพิลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงชลิตา บุญรินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สอนเวียง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงชามา เลิศอุดมโชค
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงฐิติพร ใจมุ่งดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ฉายาวัฒนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แนวลอย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชา แก้วดวงตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ คำแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขพวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงทีปกา สุดจอม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ปสสาเวียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันดีวันทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงธันยพร ผุดผ่อง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงธีรนาฏ ล่ามสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายธีรภัทธิ

์

กิจจา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร คำบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายธีรเดช เลิศอุดมโชค
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายธีรเทพ ดุ่งมะรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงนริศรา เพียโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงนลิญา มาเพชร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงนันธิชา เค้นา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงบชกร ทินแท่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายปฏิภาณ ประสียะวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ศรีพานทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายปภังกร ทอนท้าว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กชายปภังกร ทาเวียง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สุนทวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงปยาภรณ์ บางต่าย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ใจซือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงพรนภัส สนสัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายพสิษฐ์ ขุนศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงพัชรวดี ล่ามสมบัติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาคูณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายภัควัฒน์ แต่งภูเขียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงภัทรพร พรมสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กชายภูมิภัทร แต่งภูเขียว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายยุทธชัย กายงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงลักษมี คำจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงวรินดา บุญสะอาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงวริศรา นครังสุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงวศิกาญจน์ เตมาชิก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงวิศาชล บุญเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ โม้งปราณีต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงจิตต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายศุภวัฒน์ มาเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงศุราภรณ์ ศรีสุระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายสหรัฐ ลักษณะวารี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงสุชาวดี นานอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ธนะภูมิชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงสุพิชญา ทองเหลือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา อุทัยเก่า
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กชายสุรชัย ศรีคำภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายสุเรนทร คำหาญพล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ สมมิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงอรจิรา เรียนนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายอัครพนธ์ ประสงค์ศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงอาธิตญา บัวสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงเกณิกา ทนเถือน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายเกียรติพงษ์ ขาวลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายเปนหนึง

่

ตลับเงิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงเมลิสสา บุญชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงชญาณี รุ่งนภากานต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายชานนท์ คงกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายชินวัตร์ มาลาแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สมนำคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายธนภัทร ดรนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายนพคุณ ชัยบิดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงนภาพร รองทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายพงศกร แสงทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เกษรางกูร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายวาคิม ดลรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงศุภากร แพงไทย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา เตจ๊ะน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา เถาหลง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงสุภาพร คำภาพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงสุมาลี ปาละศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายอดิศร อุ่นสำโรง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงสุนิศา แก้วดวงตา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงอลิศรา ลาสอน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ประโลมโลก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุมพร ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายเจริญพงษ์ ถมศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กชายชนะชัย เชือบุญมา

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายณัฐพล ทิพย์อาสน์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายธนวัต ตราทิพย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายเนติธร เลิศคอนสาร ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายปุณณวัตน์ นุ่นทองคำ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายพลกฤษณ์ ดอกไม้งาม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายพิเชษฐ์ พุฒตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายพิตตินันท์ บางต่าย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายพิสิทธิ

์

คำจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายวรพล น้อยเอียง

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ พูนภิญญา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จำปาทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กชายศุภชัย คำภาษี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายอนุพงค์ แจ้งภูเขียว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กชายอัมรินทร์ พะนาศรี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงจตุพร ครสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงญาดา พรมเวียง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ธงน้อย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงพรพรรณ ชัยบิดา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงพลอยชมพู สีแสงน้อย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ลาดสา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงวิจิตรา ลบบำรุง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ฮมภิรมย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงสิริยากร ดอมไธสง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงอนิสา ลาดวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงอริสา มานาดี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กชายคามินทร์ บุญปก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กชายณัฐภัทร ชัยอินศูนย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ บัณฑิตย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ เนืองชุมพล

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายประภวิษณ์ มาตา ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายพิชาภพ แสนวัง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายรัฐกิจ กุดัน

่

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายวัชรพงษ์ น้อยเมือง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กชายศักดา ไกรพล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กชายสนทยา มูลลา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงขนิษฐา มาตุ้ม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงช่อผกา สุขยอด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา จิตรอำไพ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวฮองแสง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลจัตุรัส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงวนิดา เขาเขียว ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงศรัญญา คำสะอาด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล ง่อนไถ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทาเวียง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงสุนิสา ปุยภูงา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงสุภัทรตา นามวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงอริสรา ทิพรักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงอาทิติยาพร สอนนำ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายโชคชัย อรรคพงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายณัฐภูมินทร์ พิจารณ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กชายทินกร วงค์นอก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายปาณรวัฐ สมประสงค์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จูมสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มีฮุง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ชาติพหล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายภูวเนตร อุ่นน้อย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายวาที ประกอบสิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายสิทธิกร มาวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

พลวี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายอนุสรณ์ นิลสาคู ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายอังกุล ไทยทองหลาง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงขวัญนภา ทิธะ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงจิรนันย์ แก้วดวงตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงจิราเจตน์ รถหามแห ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงปวรรัตน์ นาคโนนหัน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงปวีณา วิเศษสัย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงปนณภา พาพรม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓ เด็กหญิงงพรรณภัทร์ษา
มาเพชร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ตู้ภูมิ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ ปสสาเวียง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงแพรพิไล บุญเจริญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา อาจเดช ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงวันวิสา สร้อยทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงศศิธร ศรีมงคุณ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงศิริธร สอนสอาด ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงสิริวรรณ เขียวเวียง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณมิตร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายครรชิต แก้วตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายคุณานนท์ ร่องแซง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขบิดา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายชิณวัตร ภูผาพลอย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พาชีทูล ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กชายทรงชัย แสงจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายธนรัตน์ ตลับเงิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายธนันชัย ศิริเทศ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กชายปรเมศร์ นิจการ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายภัคพล ภูมิคอนสาร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองเจริญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายรัฐธนเกียรติ บุหรัน ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายวรปรัชญ์ ฝายปาน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายวาทิตย์ อุปชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายศราวุฒิ สุทธิปญโญ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กชายศุภโชค ทีน้อย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพุก ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีเวียง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เลิศอุดมโชค ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีหาพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนชัย ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงณัฐิยา มาวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงนริศรา มีสิม ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงปยะนุช สารเงิน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงปยาพร คูวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงศศิชา เขียวแป ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงศิรินภา จันลา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ วรรณทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ภูมิเมือง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงสุวรรณนี นาเคน ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงโสภิต แฝงทรัพย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอรชพร ตันติบ

๋ ๊

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงอุทัยวรรณ หล่อยดา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

นายโอฬาร โสมคำ
๐๑/๐๕/๒๕๐๔

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

นายประเสริฐ ประโพศรี
๐๘/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙

นางสาวพิกุล ตรงประสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

นางภัสสรียา จันดีบาง
๐๕/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

นายเจษฎาพร ขัวฮองแสง
๑๓/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงกชกร สายนวลเวช
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายกฤษณะ นาคเวียง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงกฤษณา เชือจิตร

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงกัญญาภัค เรืองตังยาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วติว

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายขจรเกียรติ อุ่นสาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ระหงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา เมฆขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายจักรพงษ์ จันทโคดม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายฉัตรมงคล กุลชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงชนธร ศิลาสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงชนม์ชนันทร์ สารยศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์นาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กชายชยพล วุฒิกำชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายชินพัฒน์ มูลราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงญาณิศา ซ้อนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีหามาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กชายณัฏฐ์ชิรพงษ์ เหล่าปอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โถชารี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงณัฐชรียา พันธุ์รัชตภิญโญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงณัฐชา ทีภูเขียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พิมโยยง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โศรกหาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงณัฐยาน์ ฝกฝายธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายทวีโชค สมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายทินกรณ์ ไกยพาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายธนบัตร ร่องแซง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงธนพร เยาวภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายธนภัทร เส็งภูเวียง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายธนรัตน์ สมราชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยต้อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายธนุพล ศรีอุทธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายธราเทพ หมืนมณีเพชร

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงธัญญา พระธานี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงธัญทิพย์ มีแสนสัตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงธัญสุดา ฟงธรรมมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ วรรณชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ ไทยกำเนิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กชายนคริน เวียงวิเศษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายนพพร พรหมรีย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กชายนฤเบศ ประตูทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายนิติ เสิกภูเขียว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กชายบวรลักษณ์ คำจตุรัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายบูรพา พรภู
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงปทุมรัตน์ เรียบกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงปริยากร จินาบึง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงปริยาภร อุปนันท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายพงศกร ทองอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กชายพงศธร ดลราษี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายพชร ทับมันนวพร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

สอนจ้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงพิยะดา มามุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายพีรพงษ์ บัวสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กชายพีรภัทร พรประสาทศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายภควัฒน เต็มลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายภัครพงษ์ อรรควงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ จำปาหวาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ธุระทำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายภานุเดช บัวละบัติทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายภูษิต นววิจิตรกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงรักษิณา สอนนวน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ น้อยจิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ อินกันหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ โนนสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงรัตนมณี เวียงทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายรีเวย จาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๔ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ แสนโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงวรัตญา ขจรไพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงวรินทร ซิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงวริศรา เศษวิกา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายวรเมธ ต้องเส่ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใชยโยธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายวันมงคล ทองมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กชายศิรวิทย์ น้อยเอียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

น้อยเอียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงศุภวรรณ สิงห์นวน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงสิริยากร ใจตรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กชายสิริโชค บุญอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงสุนันทา พันลำภักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กชายสุวัฒน์ชัย สมเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงหทัยชนก มานะโส
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายหาญเดช พรมวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายอชิระ พรมลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงอรัญญา แสงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงอุมาพร เยาวนุช
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายเจษฎา ผ่อนแผ้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงเบญจภา สมเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายเอกบุรุษ ภูมิพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายเอกภูมิ ศรีหานาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงไพรินทร์ วารีจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงกิงฟา

่

แสงวาโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายจิรพงษ์ พฤฒามาตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายชญานิน พันธ์ยุลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวละคร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กชายธนบดี อินทร์วงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงพิชญาภา เลิกภูเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงพิชญาภา แก้วสมจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงภูธนิสา ภู่ธูป
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา คำปอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กชายสุรวุฒิ บุดจะสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายอธิชาติ แซ่โก๋
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงอรหทัย สัตตะโส
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายเจษฎา กาบิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

นายณัฐพล ทานาม
๒๐/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

นายวีรวัฒน์ บุตลาเพ็ง
๒๕/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายวีระชาติ ปอมสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายวีรวัฒน์ น้อยเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กันหาเรียง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายกรภพ สิงห์พร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายพงศกร โคตรมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กชายอนุพงษ์ เงินไม้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายปฏิภาณ สุริยามาตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ สวรรค์ลำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายจักริน ปจฉิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตุแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงนวินดา คำชามงคล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงอรุโณทัย วิรัญจะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายณัฐพล ลีพรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายภัทรดนัย หอมจู
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

รักจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงธิดาพร หนูเวียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายปญา ปหมอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายกฤตย์ ทองจิตติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายวรรธนะ เบียดนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายจิรภาส โม้แก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงนวนันท์ แสนยศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงชลธิดา บุญมาตุ้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ หมู่โสภณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายนาวิ มีด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จำนงสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กชายนรินทรวงกล เจียงภูเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงนภัสสร อุปถัมภ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรทัต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายชัยนัตย์ มะลิสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายสิทธิชัย ฝายลุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงจิราพา น้อยชุมแพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายภูวดล สุวานี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายอัศวิน ชันงาม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายอนุกูล ทีสุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

หอมจู
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายนนทกร จันทร์พรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ นามวีจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายธนภัทร ดือเลาะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงภาสินี คำขวา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ บุดดีมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงพัชนันท์ จุลลนันท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงช่อพยุง ปานทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงดารารัตน์ บุตรโครต
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงธดารัตน์ ถาวรเวช
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงบังอร วงศ์หอม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กชายภมรเทพ แก่นภูเขียว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายศราวุฒิ กาพย์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายปรินทร์ภัทร สมสะอาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายภูมิรพี ชุมวุฒิศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กชายวรพล ช่วยคูณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กชายณัฐวัตร โดดชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ งับสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายเขมปตต์ ดวงชัยสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายภูพิรัฐ พูมพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายพัทรพงษ์

จรุณโรจน์  ณ  อยุธยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายอนุชา กะสันรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ กุลดวงจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายส่งศักดิ

์

ศรีดาขัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงอภิญญา ประชุมชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงกฤตชญา จันทิรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงพรนภา อินทร์บุญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงหัทยา ศรีรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงลลิตา สมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายนิธิโรจน์ บุญมีทองมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายสุรชัย ไทยอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ รักจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายโชติรส มาดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ โม้แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายพงษ์ศิริ สงค์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เข็มบรรจง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายพัทธ์ฉีวา สุวรรณทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายสัจจานุรักษ์ ระแวงสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายสหภาพ บุญมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กชายวุฒิชัย สีรถ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชาเคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กชายคมปกรณ์ นันหน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายกิตตินันท์ เสือไพรงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายทนงชัย งามบุษพงศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงภูริชญา สารคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงจาริยา สารบรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงปยนุช สุจจริต
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงภัทรานัษฐ์ สุวรรณทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงวรรณวิษา กองแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงวันนิสา เสาร์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงสุภาพร คะระนันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงชัชเนา มูลคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงสายฤดี สมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงสุนิสา คำภูเขียว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗ เด็กหญิงปริมประภาพร
วงษ์โย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงจิดาภา อ้นเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายนนทกร ศิริสุรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายนวพล สีชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

บุญเชิญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงภาพิมล พลังภูเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซกรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงกุสกร เพชรอ้อม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงจิตลดา ชำนาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร กุลรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงนภาวรรณ หงษบินมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงประติภา บัวภูเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงปราณิสา คงช่วง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงพรนภา เชิดหนองผือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงอารญา พงษาโคตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงอาภารัตน์ ปชชาพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ มีอรุณ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายปรัชญา สมอนา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายอนุชา เผือกเหลียม

่

๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายวัชรพล เภาบาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ผาพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายปฎิภาณ ล้านภูเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายปฎิโชค ล้านภูเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ทาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายสิทธิชัย เหง้าประสิทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงรัตนพร เมลวิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ มาลาศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

นางสาวศิริขวัญ คำสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

นางสาวหนึง

่

จิอู๋
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

นางสาวสุภารัตน์ ภูมิโสม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

นางสาวสิริยากร อาจมูลตรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

นางสาวสิริวรรณ ล้านภูเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

นางสาวชุติมา หงษ์บินมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

นางสาวสุภาพร มูลกล้อม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

นางสาวศิริรัตน์ หรรษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

นางสาวกรชนก หนูนันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

นายณัชพล จันทร์ดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

นายธนัชชา มาตมูลตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

นายธลพล เวียงยศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

นายพัฒนพงษ์ พงษาเวียง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

นายระวิพล โกนคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

นายสรายุทธ สะท้านบัว
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

นางสาวบุณยกร โททอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

นางสาววรรณภา คำขวา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

นายปยะวัตร สิงห์กุล
๒/๔๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

นายมนตรี พิลัยพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

นายศุภกร นามจันดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายสราวุฒิ แก้วแก่นใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายโชติคุณ ปลัดจ่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงจินตพร นะพะวาน
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงพิจิตตรา ศรีเสริม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นะราวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายธันยา เพ็งแสน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายภูวดล สุระพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายวันมงคล โคตรแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายอนนท์ สีหาวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กชายเสวี ขันต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงยศ
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงสิริกร สุดบุญมา
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายปรเมศ เคนเหลียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ หนูระหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงศุริษา สร้อยไข
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ชินจักร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงกมลชนก ชินจักร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงวรรณิดา เปาหอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงกมลมาศ สายสินธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงวริศรา ทองใบน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงชลิตา อุตทวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งใสย์
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

มีศาสตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงดวงฤดี ศรีสุริยะวงศ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายธนพล พรมษร ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กชายนรินทร์ จำปาแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงนันทิชา วิบูลกูล ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นิยมพงษ์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หงษ์ชุมแพ
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนตาง
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงวรวลัญช์ แสงสิทธิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายวรากร กัณหาเรียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายวรายุทธ์ ผ่อนดี ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายศุภกร ผ่องผาย
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายศุภชัย กัณหาเรียง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงสิริกร พึงตน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

พระเดิม ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ปานนอก
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรลำ
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงอนิชา เฉยพันธ์
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงอักษร แก้วฤาชัย
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงกนกธิดา โพธิชัย

์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงเคลือวัลย์ น้อยชุมแพ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงณํฏฐณิชา ผิวแดง
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายทรงพล จันทร์โท ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กชายธนากร จรรยา
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงธัญชนก ภูนำเสียง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีชมภู ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงประวิดา หล้าโน
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงปยะดา มฤษี
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายพัชรพล โชคคูณ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงพิมภัทรา ศรีพระพุทธ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยบัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงศรุตา ทองดอนตัน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ บัวชาลี
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายอรนุสรณ์ รมมา
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายสราวุธ แสนราช
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

นางสาวศรันยา ทองสุขใส ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กชายอภิวิชญ์ แภวสูงเนิน ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงอภิญญา เลิศวิลัย
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

นายรัชภูมิ เหล่าสมบัติ
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

นายอภิสร มูลตรี ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

นางสาววรรณภา คำเคน ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายจักกิติกรณ์ อัปมาโน
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทางาม
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายสรศักดิ

์

พรมเมืองขวา
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวศรี
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายธนกฤต มีใจใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงจิรภิญญา ถาโอด
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงธัญญภร ทุมแก้ว ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กชายนิติภูมิ รุ่งสูงเนิน
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๑ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายกนกพล ดวงคำผุย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายพัชรพล ลีเขาสูง
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายศักรินทร์ อุปมาโท
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายสรรวัชญ์ โลหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงโสรฏา คงอิม

่

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายศรัณย์ รัตนเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ปานปอม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงประทานพร อุปมาโท
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มาระศรี
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายอนุชิต สุทนัง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา แพนไธสง
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายระพีพัฒน์ โชคสวัสดิ

์

๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช ขันลุน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายอภิชาต แสนเสริม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงธิราพร จงหาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กชายปฏิภาณ คงเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงภัณฑิราพร คุณกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายมงคลวัฒนา บุญสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

จำปาหวาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงธิติยา สีชาแอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕
เด็กหญิงเนตรนัยรัตน์

แก้วแสนเมือง
๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงพรนภา สืบสูง
๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงอาทิติยา ฝุนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงกชกร ปะจะนัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงรัตนาวดี โคตรมี
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายธนาภัทร พ่อพิลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

อ่อนช้าง ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงปริญาภรณ์ จันทร์รัตน์
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงพัชรี เฮ้าแปะ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กชายทักษ์นัย แอแดง
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงอรพรรณ ทองมา ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงธิติมา อาชนะชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

นายทองพูล มีโคดง
๓๑/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

นางคำพวย มีโคดง ๐/๐/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงอริสา สูงบาเกบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงปรีญาดา เกตุแก้ว
๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายรัฐพงษ์ ทาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงวิจิตรา คีรีบุตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กชายณภัทร โปราแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงณัฐธิชา สาวิชัย
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายวชิราวุธ จันอูป
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงกฤติยา จัดแจ้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงเนตรนภา แซ่กว๊าน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงจุฑ๋ทิพย์ เสียงสูงเนิน

่

๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายโกเมศ สะวิเวก
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงธตรฐ พุทธระสุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แสนสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายกษิดิษย์ หงษ์ดี
๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กชายภีรภัทร์ สำราญ
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

น้อยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายฤทธิชัย สมัยภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ ชูชานันท์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายสุธิชา เมืองซอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงอรสา บุดดาซุย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชาเครือ
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายธนาธีรวัฒน์ รัตนวงค์ธนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายภูผา สุวรรณศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กชายภูมินทร์ จันอูป
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายวีระชาติ พิมพ์วงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายพรพชัย คำสิงห์
๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประดับเพชร
๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงชมพูนุท แสนพุทธ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงเขมิกา ไชยะโอชะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาลี
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงภัทราพร ภูทองบ่อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงปณณพร บุดดาซุย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงพิญญาดา คำผาเคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายสราวุธ ติธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงอาทิตตยา ดวงตะวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายภูชนะ ภูวงษ์ไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงธารารัตน์ บุดดาซุย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายปฎิพล ชำนาญเวช
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงบุณยเณจฉ์ วังฆะฮาด
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงปริยากร ปอมสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงธนัญธิดา เชษฐา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงอัญชิสา บุดดาซุย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓
เด็กหญิงจรรจิรารัตน์ วังฆะฮาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงไพลิน พูนแสนดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายอิทธิเดช ผาโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายสุรวิชย์ ดวงคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กชายสิทธิชัย สาวิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายตุลยวัตร โสระเวช
๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงอารยา สำราญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงพรรณิภา เสียงดัง
๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงจิรัชญา กลางเหล่า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ ดาแอร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงพรธนา หารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงนิธินาฏ บริวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ มีตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงปวีณา พิลาวัน
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ถือคูณ
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พุทธระสุ
๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงศิริพร บุญฮวด
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายภานุวัตร สุรินทะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายอนันธชัย สิงห์ทอง
๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายภูมิศักดิชัย

์

เขิงภูเขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายจักรกฤษ อ่อนพวย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงพรพรหม เกียรทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงปนิตา แสงวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงพรพิตา จูมพลม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายพัสกร สมผุย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

นางหนู นิสา
๓๐/๐๔/๒๔๘๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

นางบัวพันธ์ จำปาหวาย
๑/๐๑/๒๔๘๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

นางสวัสดิ

์

คำสุข
๕/๐๑/๒๔๘๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

นางเนาว์ สิงห์สมควร
๒๓/๐๑/๒๔๘๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงชมัยพร คำภูเวียง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงฐิติมา จาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงทัศนีย์ ภูสีนำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ชุมพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงปญจพร กองโส
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงพรชิตา จิบจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงมินตรา แสนยศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงริสา พันเดช
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงวนิษา กรุงพลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงสุนิสา สรวงศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงอรการต์ กะระพันธุ์นิษธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา อาสาสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงแพรทอง ปตตาเพสัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายคมกฤช สมปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายเจษฎา ถาวงราม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายชัยเชษฐ์ เทียมทะนงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายชานนท์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายเด่นดนัย พาอุภัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายธนภัทร โฉมยงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิงวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กชายพันธกานต์ สะตะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายสิทธิชัย คำมูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายสุทธิภัทร แสงจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายอรรคพล จำปาบุรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายอรรถพร อาษาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายอาทิตย์ วนวาที
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงกุลธิดา ลาภสิบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ศรีวิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงจิราธร ศิลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงธัญวรรณ โพธิศรี

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงปริณดา เชือตาพระ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงมณทนา ค่อมบุสดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงยมลพร จอมทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงรชยา ครยก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงวริศรา โพธิศรี

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงศิริประภา โพธิศรี

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา ชัยพิมูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ทองไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ พลยุทธ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงอัญชลี โสภาวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ โพธิศรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กชายชินวัตร ทองนาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายจิราพัชร หม่องคำหมืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กชายฉัตรพล รุ่งแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ ภูหงษ์สูง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนบ้านเขียว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ นิลชา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงกฤษยมาส ปองเรือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงกันตนา เนืองมัจฉา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา นามสพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงหิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เหล่าสุนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงฐิตาพร อินทนาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงณัฐริยา เพ็งหมุ่ย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงธมนวรรณ เวียงสอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงธัญลักษ์ มุงคุณคำชาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงนภาพร โคจวงจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงปญชญา อินทะโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงเปรมนีย์ บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงพิริยาพร แสนบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงไพลิน กอพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงภัชรินทร์ พรมบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงรัตนาวดี นาใจแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงศิรินาถ แข็งฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองศรีชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงสุนิษา บุญยะรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงอธิตา ภูระยาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงสริญญา รืนกลาง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงธนวัฒน์ แสนโคก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงศิวภรณ์ มีทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงมัทนา อติอนุวรรตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงอรอุมา ขันโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงอุรัสยา บาลพิทักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กชายเปรมปรีด์ ชินคำหาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายจักรพรรณ์ เรืองประทุม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กชายชิตพล สีหานู
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงมนต์นภา วรสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงกฤติยา โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงอัครพล บุญยศาสตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงณัฐธิฌา ทวยแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงสิมิลัน มุงคุณคำชาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงจอมขวัญ พรนิคม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงทินภัทร อินทวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงศุภาภรณ์ ปองเรือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงอนุธิดา ลุนสวนจิก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงอนุศรา ลุนสวนจิก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา พลสา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงสิรีธร โพธิศรี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

นางสาวชลัญญา ละเวลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

นางสาววิกาวี บุญฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

นางสาวชลธิชา จันทะโพธิศรี

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

นางสาวสุดารัตน์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖
นางสาวเบญจมาภรณ์

พันเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

นางสาววิภาพร สิงสาทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

นายพีรวัส กรุงพลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

นายพนิช หนองคำหมืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

นางสาวณัฐวรรณ ทาบุรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

นายสิชาริตต์ ม่องคำหมืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

นายโกสุบิน ทะสา
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

นายณัฐบดี เอกตาแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

นายธีรภัทธ์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

นางสาวปยวดี แหม่งปง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

นายอุดมศักดิ

์

ไชยลือชา
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

นายธนาวุฒิ วิชาผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

นางสาวจันทิรา สุราษฎร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

นายพัฒนพล มุงคุณคำชาว
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

นายอภิชาติ พลลาภ
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงศรัญญา ธิวาพัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนศรีมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงเมสินี วิลัยพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลด้วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายธนธรณ์ ดอนนคร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายจาฎุพัจน์ ชัยศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงชลธิชา แดนแก้วนิต
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแก้วนำใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงดาณุพร จันดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงนฤมล อาสาสนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงประภาวดี บุตรแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงรัชนีกร ปาจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงศิริญา หม่องคำหมืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์เทพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สอนคำหาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แก้วบ่อ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กชายคนาวุฒิ เอกตาแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บอมโคก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงชาลิสา บุญเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายธนากร บุญเลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายธวัชชัย โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิศรี

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายศรายุทธ พรงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กชายสวรินทร์ จิกจีน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงจินดามณี เทพจำปา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายจุลศักดิ

์

สืบสุนทอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายนัฐนันท์ โพธิศรี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี ว่องไว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงดิง

่

วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑

นายนันทชัย บัวทองจันทร์
๒๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

นางสาวพรรณนารา ศิริจันมา
๑๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

นางสาวรุจิรา ชุมภา ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

นางสาวศิริประภา ราชวงศ์ ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุษราคัม ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายพงศธร บัวสมบัติ
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายจักรเพชร แสงศรี
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยฝาย
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายธนสิษฐ์ เพ็งนำคำ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายปรเมษฐ์ อุ่นอบ
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายวงค์วิศิษย์ มาเหล่านาค ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายวีระพงษ์ ชะรา
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายศราวุธ สุริยะ
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายสิทธิชัย ปานา
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายสุทธิพร ว่องไว
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์สุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงนัยนา เครือจันทร์
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงปทมา สีหาเทพ
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงรัตติยากร เครืองตรงจิตร

่

๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงวรรณนภา ทองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงวรรณทภา จันทร์เพ็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงสุปราณี ศรีหงส์ ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงสุภาพร กล้าหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงเสาวภา ดวงภักดี
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงเกษสุดา ศรีบับ
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงวาทินี ศรีเกตุ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยธานินทร์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายสุทธิพร บุตรดี
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายภัสกร หมีแสง
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วอหล้า
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงวริยา เมืองผุย
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงนิศากร ชิตปรีชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓
เด็กหญิงประกายดาว โพธิสม

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงธีนิดา หนักแน่น ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงชนาภา เพชรคำ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจภักดี
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงภัชราพร เกตุแก้ว
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงอาริยา ธรรมลา
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงฐิติพร บุญโคกล่าม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายกฤตเมถ สะอาดเหลือ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เนือขาว

้

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายอโณทัย สำราญวงค์
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายภัทรกร วิลัยหล้า
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายธนภัทร หาที ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กชายกีรติ รอดทอง
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงสุปรียา แก้วบุญเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายสถาพร สระทองแดง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงนริศรา ขำภูเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายศุภวิชณ์ พรสุวรรณ์ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายกฤษฎา วรามิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายกฤษฎากรณ์ พิมพ์ตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงจิดาภา ผลภิญโญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา สุขทวีผลกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงณัฐิดา กันหาลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายธนา จันขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เพชรรัว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายธีระพัฒน์ ดีเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายปญจพล สว่างพฤกษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายพัทธนันท์ พุ่มไพร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์แน่น
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงมนต์นภา แก้วลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายรวิภาส ทิพดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงรัตติกรณ์ โสนน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายวรรณลภย์ สีบุญฮูง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กชายสนธิ ดาสา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กชายสิปปกร บุษราคัม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา กล้ารอนราญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงสุจิตตา จารชาพรมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงอลิตศา กลางบัวทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายเศษฐวิชญ์ เขตจำนงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงกนิกนันต์ สีใส
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงกมลชนก โมกขรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีเขียว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายกาจพล มุควัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงจีฬาภรณ์ วงษ์สาหาราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายธนภัทร หลาบยองสี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายธนากร เหล่าเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายธีรพล ศรีอุทธา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงนุชลี สีอรัญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงบุศรินทร์ หาญแก้วงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายบูรพา บุษราคัม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงพนิตพิชา พิมพระลับ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายพิชิตพงษ์ ฉวีวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ท้อยชัยภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ แปนกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชุมแวงวาป
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายสุธินันท์ เพชรเวียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงหยกผกา ชาภูวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงเกวลิน เพชรคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงเปรมมิกา กัลยาวรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายเมธิชัย ภักดีปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงจันทร์สุณี พรมดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงจารุภัทร ภูทะวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ สะตะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงนิราวรรณ์ บุษราคัม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายปรเมศร์ เมืองผุย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิมพระลับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงอินทิรา ดีสีนู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงพรพิมล กุระจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงกัลยา แก้วมาตย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กชายกิตติพร คามวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงขวัญนภา บาริศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กชายจักรพงศ์ นาชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กชายจิรครินทร์ ผ่านแผ้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๑ / ๔๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงชนาภา คำภูแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หลวงเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายณัฐกมล แก่นรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายดลรวี สุนทรานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงดาวศิริ จงรู้รอบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กชายธนพล สมสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายธนพล หลวงเทพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายบดินทร์ แพ่งสองคอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ขานพิษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายประกาศิต คุณเลิศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ สำนักวังชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายพัชรพล พลแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายยุทธพิชัย สวยผักแว่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ปุงโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงวีรยา กุลพินิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กชายศิริชัย โคตะมะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายสหรัถ เชือตี

้ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กชายสุรัฐ วังหล้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงสุวพิชชา ผลไม้
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายสุวิทย์ มาโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โสวรรณประเสริฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์อินทร์อยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงอารยา โพธิระเดา

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายเจษฎา ชาญบุบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายไตรรัตน์ สีคลัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายชฏายุ กุลบุตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายชินวัฒน์ มาตย์เทพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายนรินทร แดงสนาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ศรีธาตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงปาลิตา ศรีบุตรโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงรุ่งนภาพร มุ่งมหาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายศาสตรา เนืองชัยยศ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงสุธาษินี แก้วสีโส
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ โยโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ ยศมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๒ / ๔๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงอริษา แสงห้าว
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายเจษฎาภร พลเคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมสงฆ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนืองไชยศ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายชลธี คำอ้อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงณัฐจมาพร มาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงนลวิพา ดิษฐเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงพรวิมล วงษ์สุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงวรรณษา โคลงกาพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายวุฒิชัย เชียงลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงศรัณญา สายสมุทร
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงศิริยากร สิทธิจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายอณุพงษ์ พรมโนนศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รูปไข่
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายอรรคราธร ศรีเคนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายอรรถพล เจริญศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงอรุณี โคตรท้าว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายอโนชา นารีนนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุลาแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา กุหลาบแดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายเอกรัตน์ เขียวสุย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กชายไชยา กลางวิชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงชไมพร ผ่านไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงวรินลดา ศรีลานาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

นางสาวเครือวัลย์ จันทสงเคราะห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

นายธนวัฒน์ เครืองแต่ง

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

นางพณิตา ทัพซ้าย ๓/๕/๒๕๒๐

โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงขวัญพิชชา ถึงวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยามี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คงไทย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายทักษินัย บุญทองใหม่
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงปุญญิศา กลางวิชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พรมชาลี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายภากร คำดวง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงสิรภัทร หลวงเทพ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กชายอานันตชัย รังศรี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายเด่นภูมิ นามจำป
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงพิณชนก ปอมสุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘
เด็กหญิงวชิรินทร์ทรา

เนตพนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงวรัฐยา อันทะปญญา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงวาสนา พุทธสะท้าน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายสิทธิโชค จำปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายเจษฎา ทองขันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงโชติกา สมพาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายธีระภัทร แก้วบุญเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายนัตพล ชาตาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายพชรพล จรรยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงพรรณาราย มูลวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายพีรธัช นิติพจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงเกตุแก้ว โคตรชมพู
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อไผ่
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สว่างพฤกษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายลัทธิ ผาจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายปฏิการ เวียงแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายชัยนันท์ จันทะบุรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายนัทพงค์ มะหัตกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายจตุพล ปูคาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายพิชาภพ จันทะโยธี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงวรนุช วิเวช
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กชายทัตพงศ์ เมืองนนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงธัญชนก ศรีหาบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาวโคกขี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงสิริประภา ซาหมู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงสโรชา วิเศษนาเรียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายเฉลิมชนม์ กุลศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงโสธิยา โภคา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงจิรรินทร์ ไชยปญหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงฐิติยา สิทธิบุ่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายปณณวัฒน์ มาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา คนซือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงจรัญญา หลักตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายชนาธร จันวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายญาโณทัย เศษวิสัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายณัฐนันท์ สิทธิเสนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายณัฐพนธ์ พวงจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กชายธีรภัทร ชุมแวงวาป
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงนรินทร์ธร งาหอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ ภูมิวิจิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ชาบัว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงภัทราพร บัวใหญ่รักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงวรรณภา สำนักวังชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายอดิเทพ เชือพล

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงอัญชิสา คะเณย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กชายเทพทัต สีผิวผาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กชายกันตพัฒน์ โอโน ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีพรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายณัฐกร นนตรีนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ คลังกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงณิชชา เพียรทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายธนโชติ พรประทุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงนภัสสร อินทร์ธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปาณิสรา เดิดสบาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพรญาณี ชัยนันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน คงมังคละ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายรพีพัฒน์ วาโยบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กชายรัฐรวี ลาดพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงวรนุช โภคะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายศุภกร ด้วงทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ ปอมวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงนรบดี โยธา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายภัทรดนัย โยธาสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กชายวรายุทธ เหล่าเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงขวัญศิริ เวชสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงคัทลียา เดชขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กชายนครินทร์ ศรีชุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายภัทรพงษ์ กองทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายสัภยา บุญญาสุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายสุวิทย์ ภูชาดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงอรอุมา วาโยบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กชายโรจน์อนันต์ เอียมจันทร์ศรี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กชายนนทฤทธิ

์

พิณพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กชายวรเมธ วงษ์ชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์กลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ โยธา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายนิรันดร์ จันทร์ศูนย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ นามวงค์ษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงเอมมิกา แก้วหาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงณัตทนันท์ ชุมแวงวาป

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงธันยพร ฤทธิดำ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงวรรณการต์ พยัคฆ์มะเริง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายสันติสุข จันทร์พุด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายสุริยะ หลาบหนองแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กชายอัจฉริยะ ธรรมมีบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ อ่อนเหลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงเนตรนภา คำแพงศิริรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายธนกิจ ศรีอรห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายธีรธัช เสาแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายธีระพงษ์ คงสมเลิก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายธีระภัทร์ คำวิชา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงปญญาพร คุ้มโพธิน้อย

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กชายพีระภัทร พรมสีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงภัชราวดี จินนารักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ นาซีก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายวีรพงศ์ ชุมแวงวาป
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีบัวบาล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงจรรยาพร ยาวะระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ หล้าภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงจิราพัชร ชูเวช
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กชายชนะพล หัดรัดชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงปวีณา ทองศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร สมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายพรรษวัฒน์ จ่าสมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงพรสินี ทิพย์มณี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงพิชญ์ปยา หาญอาวุธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีรองเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงอภิชญา สาหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงอภิวรรณ เกตุฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ชุมพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสมอใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงนภัสรา วงศ์ษาหาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงปรียารัฐ พลแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงวรรณศิริ หาหนองหว้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงสุณิสา ชาติสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงสุภาพร จำเก้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงคณิศร อินทรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงไพลิน สมวงค์ษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บุตทะโคตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงนันท์ธิชา ชาบัวน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงกนกพร สงวนลำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ นันกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายบุนินทร์ สร้อยเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงพัตรพิมล พรมโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กชายสุทิน มัญสามุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงสายธาร สาระคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายณัฐวัตร สาระคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายนครินทร์ สีม่วง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงนันทกานต์ สร้อยเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายพิรุณสรรณ์ ไชยยศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงภาวิณี สงวนลำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงศิริพร ศรีสงคราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายธีระพัฒน์ กันทะเชียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงอารียา ดอนนำขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายณัฐพล อำมา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายธนโชติ นาคอึง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงวิยดา เหมาะราศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงอารยา เกิดไทย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา สูงสันเขต
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายบริรักษ์ อ่วมสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงมะลิสา พรมฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงรุจิรดา แก้วคำดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กชายลัทธพล สุขเกษฒ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงวรรณิดา จอมคำศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายศิริพงศ์ ห้ามไทยสงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา อำมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายปยะ ทิพย์มณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แม่ประจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คะละยาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายอภิลักษณ์ วงภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายอัษฏาวุฒิ ทันดวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายสรวิชญ์ ค้าข้าว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงอภิญญา ดงพาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงกนกพร สีทาแก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายกฤษฎี สีทาแก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายณิชกมล อุ่นอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายปฐวิทย์ บุษราคัม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงพรพิมล แคงสนาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กชายพีระพัฒน์ จูมมาสวง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายมงคลชัย พรมสีแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภักดีราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายโชตินันท์ เงินขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กชายธนากร โคตรทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายพีรพล บัวสมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงกุลธินี วงละคร
๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงนำผึง

้

เมืองช้าง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงเปรมสุดา ชาวิวัฒน์
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงสิริกัลยา ทิพย์ตำแย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงอารียา ชินศรีนวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

นายสุเมธ เทพอินศร
๑๗/๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

นายกัลยกฤติ เคราะห์น้อย
๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

นายชินวัตร จันขุนทศ ๓/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

นายชานนท์ ศิริบุญมี
๑๘/๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

นายศักรินทร์ ผันอากาศ
๓๐/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

นายภูเบศร์ บุญผาง
๒๕/๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

นางสาวกัลยา หมืนศรี

่

๙/๑๐/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

นางสาวกานดา แสงทรา
๒๐/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

นายณัฐชัย แดนสุรินทร์
๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

นายจีรภัทร ศรีเชียงสา
๒๗/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

นางสาวโรสรินทร์ โสดาดง ๓/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

นางสาว น.ส. วริยา      หนานแก้ว

หนามแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

นางสาวกรวิกา ชาทุม
๒๗/๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

นายภูมิศักดิ

์

พัฒใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

นายนนทวัฒน์ ศรีนะภู
๑๓/๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

นายศักดิสิทธ์

์

ศรีเชียงสา
๙/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

นางสาวกชกร บัวซุย
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กชายวัฒนชัย พรมไตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายศุภจิต ภูวิเศษ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงนวนจันทร์ คำมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไทยน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายกรกมล แสนโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สังสิมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กชายยุทธนา ศรีคำมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายบริวัฒน์ คุณพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายรุ่งสิริยา มาตย์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายอธิวัฒน์ โพธิสาจันทร์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายอัคนี แก้วหาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายไกรวิทย์ แก้วกัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายชนะชัย บุตรพรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายธีรพงษ์ มโนรมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายอิทธิชัย สวนดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงณัฐวิการ์ แสงปญญา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงวนิดา วงษาหาราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงวรัญญา แสนบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เวียงคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงอุไรพร ขันนาโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงพรรณทิพย์ ดังตราชู
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงอภิวรรณ ส่องใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายนฤบดี เพ็งวงษา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา เข็มวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงพรพิมล นามแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงพัชราพร อินทร์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ พรมเลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายศรัญู ศรีบุญเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงกนกภรณ์ โสบุญมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงพรรณพัชร วิปดทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงวลีรัตน์ หลานวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายสหรัฐ ยางเคลือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ โพธิจักร

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายวิษณุ หลานวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาตร์วังแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงกันต์สินี เพ็งพะจน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ คำพระนาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงณิชา ทองสา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ สมรรถพงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายนัณธกร แก้ววิเชียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ หนันติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายพัชรพล มะโนรส
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงวิชญาดา จำรัสแนว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงศิริญา หันนำเทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะลุน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงอารยา ชัยบังคม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงธัชพรรณ วงษาสูน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗
เด็กหญิงประกายมาศ

ดาสม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ โคตรประทุม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงกนกนันท์ วานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงชลธิชา บุตรเคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายธนกร สารรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงประภาแก้ว รักพินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายยศพล ชารู
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายวุฒิชัย เรียนพิษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ปอศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กชายกิตติพันธุ์ ค่อมสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ บรรทราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายอัษฎางค์กูล คุณแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ นาไชย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายคริษฐ์ เสือพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ทุมสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงนภัสสร แก้วขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงพัชราพร กองจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงพัตรพิมล บุตรโคตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงวิภาดา มาตรชู
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปหมอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กชายธนากร บัวใหญ่รักษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงธัญธร บุตรโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กชายมงคลลาภ ศรีมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กชายอานุภาพ บุตรโม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงปยนันท์ อันทะเกตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี โมดำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงเทวิกา ศิริทองจักร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาลสาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงชลธิดา ชัยวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชืนศิริเวช

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงธิดากร ใยแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กชายปญญา ดีหมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงพิณญาดา รักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา รืนประดู่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายภูตะวัน ผ่านวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงรติมา ลีเฮียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กชายสถาพร สิงขาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงอภิญญา ทำนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงอาฑิตยา ปองคำไหล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ รักษาภายใน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายปยวัช โลเด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กชายพงษกร ศรศักดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กชายวัฒชรคุณ บรรหาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงอังษนา นามจันทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงอาทิติยา ห้าด่านจาก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ วงษ์พิมล
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงปารีณา ธรรมนิยม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงภาสินี กล่อมนาค
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายวันเฉลิม โค้งจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายศราวุฒิ ศาลารัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี พรมแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กชายอดิเทพ คำสาวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กชายชลแดน จาระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงธนัชพร คำแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ตรีธันวา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ยศธแสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กชายสุชานนท์ ธนเจริญวัชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงเมษินี กล่อมนาค
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงวาลิกา พึงผล

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายกันตพงศ์ บัวใหญ่รักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงกัลยา บุญดาสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายฐาปกร จันตะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ายศรีทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายธนภัทร เสมอศิลป

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงภิชญาภา บัวใหญ่รักษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงยุภาภร อาภรณ์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงสุภากร ต้นกันยา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายอำนาจ สิงห์พุ้ย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายสิรภพ กิงเกษ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายกฤษณพล วงษ์ก่อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ อมฤกษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กชายประจักษ์ อินลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายพงษ์อารัญ ศรีเชียงหุ่ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลชัยมาตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กชายภานุพงษ์ ผาภู
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ลือคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี บุตรทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีเคนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงอมรลัขณา หลานวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายอรรถพล โคตทนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงเทพศิรินทร์ อุสาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงกอประกาย กล้าหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายก้องภพ ปญญาแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงทิตยา ทศสิงห์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงทิพย์ประภา ชนะผลประดิษฐ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายปริญญา สร้อยชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงพรอุมา ภูวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงวริษา บุญทูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายสุทธิวศักดิ

์

สีดาสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงสุธาศิณี ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีดาสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงเบญจพร บัวใหญ่รักษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กชายจักรินทร์ ชาญกัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

พุ่มเกษม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงนิตยา วงษนิคม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงพรชิตา ตุ้มวัด
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงวนิดา เดชสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงจิราพัชร หลักคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงปณารี ศรีพุทธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงภัทรียา ดงใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงศศิธร เสมอศิลป
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงอรอุมา โคหนองใฮ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

นางสาวอุไรพร นักธรรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงญาณัน รัตพลที
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กชายภัทรพล เต็มทับ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายยุทธนา โพธินำเทียง

์ ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายวรพล กลางหนองแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงวรัญญา แสงรูจีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ คำยอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กชายธีระภัทร์ คำภูมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงมนัญชยา ไชยดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี แสงมณี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ หมืนหาวงศ์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายพงศกร ติวสร้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงสิริยากร สมมัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงสุพรรษา ชาที
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงสุภาพร มะเดือน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงสุริศรา สิงห์เผ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายอิสระภาพ หมีตรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงพรชนก ชำนาญบึงแก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงเมตติญา เหล่าเทพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายธนชาติ แสนสีหา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงกรรณิกา คำยอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เหนือกอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ไขศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายธนภัทร ไขศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงปนมณี ทับธานี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายพงศธร แก้วมณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายยุทธนา สมไพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีเชียงสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงสุตาพรรณ เหนือกอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายสุริยะ ชวดเชือ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายอนพัทย์ รัชตโภคิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงสิริมา สิงห์ชมภู
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงจิราวรรณ์ ถีทัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงณัฐฌา ศิริแสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายธนพล ประพาพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ชาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรังษี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงนันทิชา ดีโว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เสรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงวิชุดา เลขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายวีรภัทร อามาตย์สมบัติ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ต้นกันยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงสุวิชาดา แสนเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ คณะวาป
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายเฉลิม กลีบฉวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายธนกร ศรีพุทธา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญบัวสิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ หงเสนี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายกสิกร ผาภู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายชัชพงค์ แก้วดวงดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายชัชวาลย์ ศรีพุทธา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายธนกร ศรีเชียงสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงธัญสิริ วรรณรังษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ดีโว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงปวีณสุดา โสหา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงปาริชาต สุขโข
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายพงศกรณ์ ศรีพุทธา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายพรรษา ศิริมานพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายรัชพล สุวรรณางกูร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงอภิญญา คำมูลมาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ขันแข็ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายคำภา แก้วแสนเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

นางสาวงามตา กวดนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

นายธีระพัฒน์ อุทัยทะวัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

นายอลงกรณ์ วาทะโยธา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

นางสาวดวงเดือน แก้วแสนเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

นางสาวปาริสา คำสุภี
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

นางสาวยุวรัตน์ ศรีพรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

นางสาววนิดา สนันรัมย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

นายวีรวัฒน์ สุกุลธนาศร
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

นางสาวสุพัตรา ชัยเดชทยากูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

นางสาวอนงค์ลักษณ์ ไชยวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

นางสาวเดือนเพ็ญ คงน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

นายกฤตนัย แสนดาหมืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

นายทวีศักดิ

์

เนืองนรินทร์

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

นายปฎิพัทธ์ วิชาราษร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

นายภาณุพงศ์ คำแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

นางสาวรัตนาภรณ์ สะตะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

นายศราวุธ สุรวิทย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

นายอภินันท์ พิมพ์วัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

นายอานนท์ จรูญรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

นางสาวกุลธิญา แสนศรีมนต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

นางสาวชลิตา แสนบุญศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

นายธนพล โลนงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓

นายนรากร พันนานนทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

นายนัฐพล อุดมพืช
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

นายบัณฑิตย์ นาชัยดูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

นายภานุภณ วิลุนณะหุย
๒๐/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

นายรุจิกร จันทร์เขียว
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

นายอัครเดช บัวใหญ่รักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

นายเกรียงไกร จอมคำศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูเวียงแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายวรวุฒิ สมัญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงศรัณย์พร แสนนาใต้
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนันติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายศุภศิลป สมศรีษะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงอภิญญา เพียดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายชวลิต เพ็งสัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายธณูศิลป ใชยพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภะวะภูตานนท์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายศิวกร จันทะดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ คอยชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงจิราพร มุงคุณคำชาว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิจักร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงนันธวรรณ บุดตาภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายพิชญะ ผาบเลโลกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กชายภัทรภณ รักชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายภานุพงษ์ คำภูนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงวนัชพร ทองเหลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงวรรณวิสา อ้นชาวนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายวรวัฒน์ ใหม่ชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายศักดิภัทร แก้วอาษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สังสิมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงสิริวรรณ โคตะมะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงสุภัชษร ครยก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหมัน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายอรรถพันธ์ จ่าไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายอาทิตย์ บุญตา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ผาบเลโลกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายพิชิตพงษ์ ดอนหลักคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายอนพัช ชาภูวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ ดาศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงณัฐวดี เย็นประสพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน ภูหัดสวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงลักลิกา มหาพัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กชายธนพนธ์ พันธุ์ไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงธัญชนิต เจ็กจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

พลายเถาะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ดาสม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กชายระพีพัฒ วรรณพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจผักปง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงเศรษฐินี แสงราชา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงสุญาดา เทียนบุลระ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ยอดดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายกฤษดา สุขสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายดัสกร วงษ์ภูธร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงนิสา แสนศรีสม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายศิธาธิภัทร์ พันเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงสุภาไล ปราณีตพลกัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ ลาไชย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายคมกริช สูงปานเขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายจักรกฤษ เบ็ญมาศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กชายจิราวัช อันทะสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา พลมาตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บอมโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายรุ่งนพัฒน์ นาชัยเวท
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พันขาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายกฤษณะ วงษ์ชัยนัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงชมพูนุท นามวงษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณสืบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายธนาธิป กังจำปา

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กชายสิทธิพงศ์ ทองบาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงอุมาวดี แก้ววันนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กชายสิทธิกร โยทาธี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงกฤษณา แก้วมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงกาญจนา ผ่านวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายกิตติชัย แสนศรีมนต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงข้าวขวัญ แสงมูลตรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายจักรภพ ศรีทองสุก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ ประสมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงฐิดาภา แดงมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายณัฐภูมิ วันที
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายธนพงษ์ โรจชนนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ ประพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงนัทพร โกกะบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายปุณยวัจน์ ภาสิต
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กชายพิสิทธ์ วงชาลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายศรยุทธ เดชกุมาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กชายสุริยะ วิสิลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชาทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายอภิสร เขืองถุ่ง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายอภิเดช โนนทิง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงเกษมณี บุตรลานช้าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายเปรมประชา สาระวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงเยาวดี มาอุดม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายเรืองปญญา ผิวขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงกุสุมา ขวัญสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายธนันชัย ยังไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงนันธิดา ดอกอังชัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ สอนบาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายธนากร โพศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงนฤมล ภู่ดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงปรียาภัทร อุตอามาตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงพีรพรรณ ทองอุ่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ เทวเส
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายวุฒิไกร บงแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา แซ่เอียว

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงอชิรยา เกษตรศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนสีมนต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พังจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงจิราพร สอนบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายทศพล แสนสวนจิก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงนิตยา ชัยราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายบัณดิษฐ์ วงศ์ภูมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายวรายุทธ์ ชัยเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายอภิชาติ ชาทุม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนสีมนต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงปริศนา สมตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรคำโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงวรรณภา ดำดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงศริญญา เรืองสุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ว่องไว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ชิดจีน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงกรรณิกา วงค์แสนคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงวิยะดา ลาจ้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายอลงกรณ์ พันภูรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

นายชัชชัย เจริญสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

นายอำนาจ เสนานิคม
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายกวินภพ นามไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงกชกร ชุมพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงนันธิยา สีลาขวา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โคตะมะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายณัฐภัทร วังวิราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายนรากรณ์ ลาดนอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ สายสุด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงพิชชาพร ชูนำคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายวายุ จันทะเริง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายศุภกร ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงศุภิสรา พาจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงสุพิชญา วรรณวรรค
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทรพิทักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงธนิดา ใจบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงธิรดา จอมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายนรินทร แผลติตะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายประกาศิต ผลภิญโญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงปณฑิตา ชินอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงพัชรา ศรีงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงมะลิฉัตร มะโฮงคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายอดิศร เชียงไต้
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานนี

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายชินวัตร นาครัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีโนนยาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายนันทกิจ คำคุย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายปยะ เมืองชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายพรชัย มะโฮงคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงภาสิณี มาไทย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงศศิประภา คะสีทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายสหภาพ คำแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองสา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงอริศรา ชุมพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายเจษฎา พันธ์ลูกท้าว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงกนกนิภา ศรีสะพุง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายจิรเดช ศรีโนนยาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีลาชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงฐริการ์ ใจบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงมนชิตา วาวิไล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายอภิชาติ นาคำสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายอิทธิกรณ์ คำอ้อ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายเอกราช หล้าหิบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายกัมปนาท นนธนำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๐ / ๔๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทรบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายวายุพัด คำอ้อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายศรันย์ เสนำเทียง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายสกล ใจหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงอิศรยา เลิศงาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายธนากร อ่อนสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขยีดา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายธีระวัฒน์ วงษ์เส
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายศรัญ แข็งขยัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายสุระ ปาเวียง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์เหลือ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงปรียาพร สินราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ มะโนรมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงสิริกันยา บุญตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงนริศรา จันทร์เทาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงภทรวรรณ ริศเดช
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงอริสา ขันชมพู
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายโทลัย พูนชำนาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงขวัญกมน แซ่เตีย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงนำเพชร หาหนองหว้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายปยะวัฒน์ บุญตาสุทธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายพัชรพล กาจุ๊ด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์โนนแซง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กชายอนาวิน กาจุ๊ด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงอลิสา ชาญฉลาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงเกสรา พันธ์โน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงชลธิชา เคนโคก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงธมนวรรณ สุวรรณโคตร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงใบหยก กองทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สาคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงพัชราวดี บุราณวัตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงวริศรา ศิริรักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายวัชระ คงวุฒิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วใสย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายศุภกิจ ทวีผล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๑ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กชายอดิศร พิมพ์ทรายมูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายโภคิน บุราณวัตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงขวัญตา ศิลาเกตุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงนันทิยา แซ่โค้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สิทธิจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงรุ่งนภา เหลาหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงจริยา หอมกลิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายทักสิทธิ

์

แสนสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีสุปรีชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายธีรภัทร ปราบจันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายนิธิกร ศิริรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงนีรวรรณ แซ่โค้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายพีรวัฒน์ เพ็ญริยะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายสุรพล จันจิต
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายจิรวัตร พิมพ์พัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เคนโคก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงกนกอร สิงห์สถิตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุ่มละมูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงทองไทย กรุงสินชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กชายนพรัตน์ ไชยพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงนัฐริกา คำพระแย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงอุมาพร สุดสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กชายบัญชา แก้ววงษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงปารตี แสนแก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงพีรดา ใยแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงวรัญญา พลทะจักร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงศศิกานต์ คณะวาป
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงสามิตี วงละคร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มาลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงฐิติมา พรมแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กชายนิพนธ์ พรมจักร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงปรารถนา กาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายพงศพัทธ์ ผลวิชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายเอกรัตน์ สุภาสิภี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงกนกพร โคกแปะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงชนาพร ดงใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายณัฐพล มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หาวงษ์ชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงปาริษา บุญสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ พลนิกาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายภาคภูมิ ต้นกันยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายวรวิทย์ อดทน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงวิชุดา เดชแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายศิราพัตย์ ดงใหญ่
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงศิริวิมล ลีเฮือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา คณะวาป
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงสุวรรณทิพ พานยม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายอชิรวิทย์ เนตรสุภาพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา อ่อนนวล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นาสมวาส
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงเกศณี โสสม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายเดชณรงค์ ปทนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายเพชรภักดี โพสมร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กชายจักรพงษ์ ตราชู
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกรแจ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงปุณยาพร เรียงเสาร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงพรหมพร พรมสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายพลากร ทัพซ้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงศิริมาศ สุริยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงกันยารักษ์ ตุงคะมาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิทธิจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงจิราพร ขามธาตุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายพีรภัทร คำพระแย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงภัคจิรา พานิชศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายศตนันทน์ ขันโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงจารุวรรณ์ คำดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายฐากูร คุนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงแพรวา พะตะวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงกฤษณา นางาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แพงพรมมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายจารุเดช เอียมนาค

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงจิราภา จันชา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายชินวร กัณหาสุระ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายณัฐธศักดิ

์

ถาเรือน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายธนนันท์ อะนาคะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายธนวัตณ์ วงสาหาราช
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงลลิตา โสภากุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีบัวขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงอกนิษฐา โคกแปะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕
เด็กหญิงเพลงพิณแก้ว

จันดาวุฒิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงเมธปยา เหลาลาภะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงจิรวรรณ วันวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงชนิตา พาที
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงณัฐกมล วงษ์ชารี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายมงคล เรียงสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายรัชานนท์ แสงน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายวิทยา อันอาษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายศักดิชัย

์

พวงมะลิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงศิรินภา ใจ้หนองบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา อนารัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายอนันต์ชัย มงคลเกาะแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงจิราพร มงคลเกาะแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายรพีภัทร บุตรโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กชายสมพงศ์ ชุมพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายอภิรมย์ วงษ์ดอนมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายจักรพงศ์ ยมดำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายจิตติศักดิ

์

ไสยันต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายธนัญชัย แจ้งสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายธนาดล ด้วงปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายธีรยุทธ คณะวาป
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายวรายุส มหาหิงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายศรุต พวงพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายสหพันธ์ ศรีชุมพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายสุทิน พรมเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๔ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายสุภศักดิ

์

สุภาโส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงปยมาพร จันทร์โฮม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายศรัณยู วงษ์ดอนมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงอริตา ตระกูลวังชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ มีเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายชินวัตร ปนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พลางวัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยมหาชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงกันติชา โพนแพงพา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงกัลยา วงษ์ชัยยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สาเกตุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ถาช้าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ อุ่นใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ชุมพล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ประไวย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายกุลนันท์ เนืองมัจฉา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงกุลสตรี ชุ่มนาเสียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงกุสุมา แสงราชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐
เด็กหญิงคำภีรพรรณ จันทรา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงคุณัญญา เพชรประกอบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงจณิสตา จริยไพบูลย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายจตุพล บึงโบก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา คำนาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงจินตนา มีผล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายชญานนท์ พรจันท้าว
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงชลิตา ศรีพุทธา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงชุติมา ทุมประกอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงญาณพัฒน์ เหล่าศรีชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ จรรยาสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายดารากร ประวัติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายธนพล คำเหลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กชายธนวุธ ทองแดง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงธนัชญา สีฮาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กชายธราธร เจริญวัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงธัญญภรณ์ ซือตรง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จำปาหลู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงธัญยพร วิเศษวุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงธิติธิดา จันทร์เกิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายธีรภัทร สุนสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงนครรัตน์ แปยอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงนงนภัส ชนไพโรจน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ แพงภิรมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงนริศรา วิเศษลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงนริศรา โชติสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงนฤมล มงคลฉัตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กชายนฤเบศร์ แก้ววันทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงนลิสรา ภูมิวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายนันทวัน หล้ามูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงนิตยา ผิวแดง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนิธิยา แน่นอุดร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงปนัดดา ถาช้าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงปภัสสร คงมังคละ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงประภัสสร พัศดร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖
เด็กหญิงประภาวรรณ

ดวงจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายประสิทธิเดช ตรากันดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายประเสริฐ วรจักร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายปรัชญา บุราณชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐
เด็กหญิงปรัชญาวรรณ

ปานนี

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายปริยากร ตาลสถิตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงปริศนา บุญทรง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงปทมาพร ทองชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์พิพัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงปาริชาต ประโภชนัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ กาจุ๊ด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ อำมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงปาล์มวดี แวะศรีภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงปยะณัฐ วงศ์ษาหาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงปยะมล คำโมง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ สารกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงพรธิตา สำราญวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายพรพิทักษ์ นามสีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงพรไพลิน เหล่าสุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมแพน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สำเภาพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงพัชราภา มีผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงพัชรีพร ถูกจิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงพัฒน์สนันท์ บุญลักษณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายพันทวี ผลาผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงพันพษา แก้วบุญเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงพิกุลรัตน์ นาวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงพิยดา ศรีวิชา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ โนนพรมมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายพีรพล พิมพ์ศรีโคตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายพีรภาส แฟงจะโปะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายพีระพงษ์ ปุนจันตัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงภัณฑิรา พรมโสภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายภัทรวัตร ก้าวกึง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ คำลิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เคหะบาล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงภาวดี สมปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงภูมิรัตน์ ฤทธิลือชัย

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ภูแปง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายภูริพัฒน์ อภิรัตนวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงมนัญญา เชือคมตา

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุดาทิพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายมิงเมือง

่

สอนธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงรษิตา นิราราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงรัตนาพร ตติยบวรชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงรุจิรา บุญญายิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายรุ่งอรุณ อุ่นจันที
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงลักษิกา สิงห์เหิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายวรฉัตร อรรคนิมาตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงวรรณการ์ณ วงษาหาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงวรรณณิษา วงษ์เส
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงวิจิตรา แก้วจันทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กชายวิทธิยา แก้วหาญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายวิทยา ตู้พิมาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงวิภารัตณ์ พลเคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓
เด็กหญิงศิขรินทร์ธาร ธงอาษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงสมหญิง งามวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล แสงโทโพธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนสุด
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา ไฮดำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุจิรา หงษ์สิงห์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา ภูสิลิตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงสุชานันท์ อ่อนสองชัน

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ วงค์โพธิสาร

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายสุธีราช สนขู่
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงสุนิษา คำบึงกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงสุพัตรา กัญโส
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงสุพัตรา ยศธสาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงหฤทัย ชัยชาญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายอนิรุธ โคตะมะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงอนุสรา อดทน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงอนุสรา เหลาสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงอพิญญา ทิพย์อาสน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงอภิญญา มังสังคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงอภิรญา เหมาะราศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายอภิลักษณ์ ราชำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงอภิศรา ดวงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ เข็มสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ กุนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอนวิชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงอรนุช จันทรประทักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายอรรถพล คำมูลตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายอริญชย์ ดวงมาลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กชายอัครวิชญ์ เลาะหะมาน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา โยสิคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงอาภาภัทร ทรงพุทธ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงอารดา แสนหาสิว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงอาริษา พังทุย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายอินธิจักร แข็งขัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงอโนชา บุดดาทุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงเกศณีย์ ภูสีไม้
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายเจษฎา แก่นหามูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงเบญญทิพย์ โนนทิง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงเปมิกา จันทร์สะอาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงเปมิกา พันขันตี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงเปรมฤดี ชมฮด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายเรืองจิตต์ ชำนาญบึงแก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงเรืองรอง ชาญกัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖
เด็กหญิงเอมอัมรินทร์

ปทมะรีย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กชายโชคชัย ไพทูรย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงโสรยา อินทิแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญฮุง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงกฤติยา วัดเวียงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายกฤษดา สอนธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ชัยมงคลลาภ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายกัมปนาท สุยอย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายกำธร หล้าคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ทะสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แข็งขัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชายคำภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงกุสุมา บุษราคัม
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงขวัญทิพย์ กำหนัด
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายจักรเพชร ลาดนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายจัสติล ดอเล๊าะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ สำนักวังชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงจิรวรรณ ข้อสูง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายจิรวิชญ์ เหนือแสน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงจิระภา สมมาตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จังหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงจุฑามณี แสนไชย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูคัสมาส

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายฉัตรมงคล คำภู
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายชยธร สืบซุย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุตรเขียว
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงชลธิชา กาจุ๊ด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายชัชวาลย์ นุ่มนวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงชาลินี ชมภูวิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายญาณาธิป แก้วอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงฐานิดา หนองภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิมพลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พันภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงณัฐณิภา อากาศไชย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ติณะคัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ อินทนนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย หาแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายตะวัน เบ้าหล่อเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงทอฝน มาตรโพธิศรี

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงทิพย์วิไล ทองโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กชายธนกร โพธิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ มุงคุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงธัญสิริ รัตนโชติกุลชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงธันยพร นิติพจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ กองคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายธีรนัย จันทโยธี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายธีรเทพ วารีศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายนครินทร์ ตันติอนุวัต
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กชายนราวิชญ์ แก้วห่อทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงนฤมล จันทะปะทักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงนวรัตน์ เวียงจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ขาวฟอม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เดิมหลิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ วรชินา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายภราดร ศรีพุทธา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายภราดร แดงนาเพียง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายภัคพล วรรณพงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายภากร ปุมสิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายภาณุพงค์ พรสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สีหาจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายภุมรัตน์ ปดตานัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายภูภัทร ภูยาธร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงมธุรดา กงลีมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กชายมนูญ สิงห์เหิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงมาริสา พลหาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายรชฏ บึงล้อม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา โพธิพล

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงรุ่งระวี ยินดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงลลิตา วงษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงลัดดาวรรณ มะโนแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายวชิรพงศ์ จันดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายวณัฐพงศ์ กลางหนองแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงวริศรา พินิจมนตรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายวรเมธ ทองสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงวิชชุดา สายสุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงวิภาดา นาบง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายวิรพงศ์ บัวมาตย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายวีรวัฒน์ แดงน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงวโรชา ทรนงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงศศิธร ข้อยุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล พรหมจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์คำปอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล หมืนหลุบกุง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงศุภัทรา วรรณวิจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงสิริกันยา พรหมประดิษฐ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงสุจิตตรา มานะดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา คำดีราช
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายสุจิตรา ชมจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปราฉามิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทาแก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงสุปราณี เรืองสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงสุภัชชา ศรีคำม่วม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชืนชม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุทธศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงสุภาศิณี ศรีกุลวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงสุวิตตา ชัยวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงหงษ์ขาว เหมะสุรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายอภิชา เห็มชะนาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายอภิวัตร ปดลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงอรปรียา คำเหลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายอรรถพล ศาลารัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงอรวรรยา คำศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงอริญชยา หอมสมบัติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงอริสรา พรหมเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงอริสา ศรีสังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงอรุณณี วีระศร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ ถิตย์วิลาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายอัมรินทร์ สังข์ศรีแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงอัยรดา หมีแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงอาริษา เหลาวงษ์ศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงอินธุอร บุญหล้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ วิเศษรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงเกตวรินทร์ ปดลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงเกวลิน จันทะรัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์คำจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงเนือนาบุญ

้

แก้วภิรมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงเบญจทิพย์ ศรีขา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงเบญจพร นนทะศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงแพรพลอย โคตรสา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กชายธีรวัสส์ อนันต์โสพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กชายนราธิป ร้อยพรมมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีพิจิตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ เหล็กโคกสูง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐
เด็กหญิงนิตติยาภรณ์ โสสีทา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงนิตยา พรมสีแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายนิพนธ์ พุฒตาลดง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงนิพัทธา ยศธสาร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงปนัดดา คำไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงประภาสิริ ใสวารี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงปรารถนา นาธงชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายปรเมษฐ์ อรรคฮาต
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กชายปรเมษฐ์ เล่ห์กล
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่อนจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงปานตะวัน โพธิศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงปารย์ไพลิน วิสาสังข์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงปาลินี สอาดเหลือ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงปยดา ภาดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายพงศธร แสนศรีมล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กชายพงศภัค พลเยียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงพชรมน บัวละคร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงพรธิตา สวนไผ่
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ ชีกว้าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงพรรณธร พิมพ์พงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงพรรณวษา ราชำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงพรศิริ ศรีพรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงพรสุดา สีมาจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทีหัวช้าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงพัชริดา บรรณบดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงพัชริดา อนุสุริยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ย่อมคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงพันภะสา จันทรพิทักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงพิชชาพร โสดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงพิชญา จันนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อิมสมบัติ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ตระกูลนิตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงพิยดา เนตรณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กชายพีรวิชญ์ สอนเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี เชือกุดรู

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายภานุพงษ์ โควังชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงภาวิณี โสสีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายภีรภัทร กิตติกุลประเสริฐ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กชายมงคล อุตสาหมงคลชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงมัณฑนา หาญอาษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงรัชนี ปราบจันดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงรุ่งนิภา ภูแปง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงลูน่า อังคะศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงวรินดา สืบซุย
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงวรินทร์ คำเหลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายวายุกร คำอ้อ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงวิรัญชนา แก้วบุญเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงศศิธร พลหาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงศศินา มะณีภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงศศิวิมน คงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ทองตัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงศิริพร ยาวาป
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงสกาวเดือน พรมกัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทุมโยมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงสาธิตา อนุสุริยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงสิยากร ชัยพระอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา กิติมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุ่นเบีย

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา บุพผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายอดิศร แสงนาค
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงอนุสราภรณ์ หาแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงอภัสดา จันโฮม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงอภิญญา น้อยโนนงิว

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายอภิมงคล สาเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงอรณิชา ปญญายาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงอรยา เหลาหอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงอริศรา ขันทะม่วง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗
เด็กหญิงอัญชยาภรณ์

พรมประทุม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงอินทิรา วันละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ แสนใชย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา พัวหลง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กชายเจษฎา สาขา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงเปรมวดี เมฆวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

นางสาวกชกร โสภามา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

นางสาวกนกพร เตียคำ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

นางสาวกมลชนก วงษ์บำราบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

นางสาวกันยารัตน์ ดีจันทร์จ้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

นางสาวกัลยา บุตะกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

นางสาวกัลยาณี ต้นคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

นางสาวกาญดา คำยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

นางสาวกิตติยาภรณ์ โคปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

นางสาวกิติมาพร วงค์โพธิสาร

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

นางสาวกิงกมล

่

มีทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ตาแสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

นายกีรติภัทร สมบูรณ์ทวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

นางสาวกุลณัฐ ทองภู
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

นางสาวขนิษฐา เกิดสบาย
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

นางสาวขวัญข้าว ลีเฮือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

นางสาวจุฑามาศ ข้อไผ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ปานนี

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

นางสาวชุลีวรรณ จันทร์เทาว์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

นายณัฐกานต์ แน่นอุดร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

นายณัฐนันท์ เยียนทรง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

นายณัฐภูมิ ขันนาโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

นางสาวณิชชยา สมอุ่นใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

นางสาวดารุณี สีมุงคุณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

นายตรีเฉลิม มงคลแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

นายธนพล ศรีปน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

นางสาวธนัชชา พรหมเสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

นายธรรมนูญ แสนสอาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

นายธวัชชัย สินธพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วมาตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

นางสาวธัญลักษณ์ บุษราคัม
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

นางสาวนรากร คำพิมูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

นางสาวนัฎฐนภา สีนนคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

นายนันทวุฒิ ดวงมาลัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

นางสาวปรียานุช ขาวฟอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

นางสาวปฎฐวิภรณ์ สุขสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงพรพิมล ไทยน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

นายวทัญู สุวรรณสนธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

นางสาววิทิตา กาเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

นางสาวสุภณิดา คำสุพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

นางสาวเกสรา กันยาบัญดิษฐ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

นางสาวเนตรชนก ลามี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

นางสาวเมธาวี เหลาพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

นางสาวเมษา กระจ่างวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

นางสาวกัญญวี ชินนำพอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

นางสาวกัณฐภรณ์ ชินนำพอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

นายกิตติภูมิ มูลสมบัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

นายชนายุทธ์ อิมนาง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

นางสาวญาณิศา วงค์ธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

นาย ณ.ณรรฐชนน กุลดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

นายณัฎฐพล นามไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

นายณัฐพงษ์ เหล่าทองสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

นายธนพัฒน์ เจริญวัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

นางสาวธัญญธร ธนาภาวิโรจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

นายธีรภัทร บุษราคัม
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

นายธีรวัฒน์ ชัยอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

นายนพกรณ์ ชนะมินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

นางสาวนริศรา หลาบหนองแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

นายนักรบ สีคุณนำเทียง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

นางสาวนันธิรา เวียงประวิง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

นางสาวนิติ ปติมล
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

นายนิติชัย เณธิชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

นางสาวนิธิพร เมืองซอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

นางสาวปนัดดา สีมาจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

นายประดิษฐ์ศิลป แพงแซง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

นางสาวปริมประภา นาสมวาส
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

นางสาวปริยกร ฝนแบน
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

นายปรเมษฐ์ วังพิมูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

นายปยพล เจริญขำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

นางสาวปยะวดี แดงน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

นางสาวฝนธิชา ผ่องเสียง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

นางสาวพณิชญา วารีพิณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

นางสาวพรธิดา สังโหว่
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

นางสาวพรพรรณ ประทุมชุมภู
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

นางสาวพรรณณัฏฐา เศษหน้าเวศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

นางสาวพวงเพชร แก้วดวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

นายพัชรพงค์ ฤกษ์จำนงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

นางสาวพัชราภา กิติมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

นายพีรพัฒน์ แก้วกัลยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

นายมณฑล แพงไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

นางสาวมนธกานณ์ ต๊ะแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

นายยุทธพิชัย สงสอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

นางสาวรชนีกร กองสำลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

นางสาวรุจิรา วงมนต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

นางสาววรรณธณี ทุมพร
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

นางสาววันเพ็ญ สีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

นางสาววารุณี จิตวิขาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

นางสาววิกันดา วงคำจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

นางสาวศรัญธร ผันสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

นางสาวศลิษา แสนศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

นางสาวศิริรัตน์ รักสนิท
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

นางสาวศิริลักณ์ ชุมแวงวาป
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

นายสหศวรรษ์ จันทร์พิทักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

นางสาวสุชานาฎ ขวัญใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

นางสาวสุชาวลี นิติพจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

นายสุธิติ ขันตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

นางสาวสุวพิชญ์ ศรก้อม
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

นางสาวสุวิมล อุ่นใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

นายอดิศร นาเรือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

นางสาวอทิตยา สีกงพาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

นายอนุวัต สุทธิแสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

นางสาวอภิญญา คาสมบัติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

นางสาวอมรรัตน์ บรรเรืองทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

นางสาวอมิตตา มณีวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

นางสาวอรพรรณ มาดอนกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

นางสาวอรุณศิริ ประโสทะนัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

นายอลงกรณ์ สิมมาจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

นางสาวอังควิภา วาลมูลตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

นางสาวอัจฉราภรณ์ แสนเทพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

นายอัษฎา พลนาคู
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

นางสาวอัสมา จันทยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

นางสาวอาทิตยา แสนเทพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

นางสาวอินทุอร เทียงแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

นางสาวอุมาภรณ์ วอแพง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

นายเกริกกรวิชญ์ อินทะสร้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

นางสาวเกศณี ซุซายสงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

นายเทพนิมิตร ชัยสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

นางสาวเมธาวรรณ จำเริญสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

นายเอนก มรินทร์สิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

นางสาวกนกพร ประวรรณกี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

นายกิตตินันท์ ทะสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

นางสาวจิรภิญญา ผาสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

นายธนพงษ์ โพธิสม

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

นายธนวัฒน์ ใยแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

นางสาวธัญญะเรศ ชูคันหอม
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

นางสาวนุจรีย์ สุภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

นางสาวประภัสสร กงทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

นางสาวสุพัญญาดา ไรท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

นางสาวสุภาวดี แก้วนามไชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

นายอธิวัฒน์ ศรีลานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

นายอนุวัต ปญญายาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

นายอรรถพล พลการ
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงชนัดดา ฐามณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ฐามณี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เตโช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายพงศกร ทรัพย์ประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ระวิสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา เหลาพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ไทยน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กชายธีรพัทร สังเกตุกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายนนทวิทย์ แก้วกัลยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงนิติกานต์ ฟาคุ้ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายพรภูมิ แข็งขัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงวริศรา นาทองถม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายวีรพัตร ชมสีดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ หงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงปานรวี ทองยศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงพิณลดา เมืองแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ฮามสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงวรกาญจน์ โห้แพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงสุตาภัทร ประพุตโต
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงสุธีรา ไชยศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงอัญศิริ ทัดไธสงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงกนกรัตน์ สร้อยทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ อินทะสร้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันมะโฮง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายคมกฤษณ์ เขียวหนู
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงจริญญา ทิพวัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงจิณห์นภา สีชาบาล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพ์แพทย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีหาพล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา กะพีโสม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายจิราธิป โพธิมา

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กชายจิราภัทร ปตตะวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงจิราภา ใบลาศ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงชญาดา ภูครองทุ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงณฐอร สุไชยสงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สุโส
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงณัทธิชา ภูษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายธนกร ก้อนหิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายธนกฤติ สนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายธนโชติ บัวใหญ่รักษา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เหล่าเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงธันยาภาสุ์ วงค์สวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงธิดาพร ดอนวิชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายธีรพัตร อามาตย์สมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายธีรภัทร บริหาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เพชรเวียง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายนนทกร ผายกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงนลินนิภา จอดนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงนวพร ฤาชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กชายนิรพัตร คุณขวาน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายปฏิพล ศุภอุดร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายปฏิวัติ ศรีแก้วอ้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายปพนสรรค์ วงษ์ษัว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ เวียงคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายปรัชฌา ปองคำเหล็ก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายพรหมพัฒน์ บุษราคัม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน นามโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายพัทธดลย์ บุตนุ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายพิชชานันท์ คิดหมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ สาริพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงพิณญดา อามาตย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กชายสงกรานต์ โพนแพงพา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บึงโบก
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงสุวนันท์ กิมสันติสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงสุวรรณา สุทธิอาจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงสุวีรยา ภูสิลิตร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายอธิพงษ์ บุญรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายอธิราช นามราษฎร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ ดอนแขอ้วน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีทาแก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายอัษฏาวุธ ใยแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงอาภาศิริ ดำริห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงอินทิรา วิชาเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายเกวิน น้อยประถม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา บุตนุ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ไทยวังชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงกฤติยาพรณ์ มันคง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงกานต์ชนก เดชขันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กชายนภสินธุ์ หามนตรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายปรมินทร์ พรมสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายปติพงศ์ แก้วเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงปยธิดา แก่นสนธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โสดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายพีระพัฒน์ พูนสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายภูริฉัตร บุญเทศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

วรจักร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายหัสไชย แย้มกลิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายชินดนัย ภูมิวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายธนาวัฒน์ ภูคำยอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กชายปกปอง มหามาตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงวิยดา สุไชยสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กชายเอกราช เบ้าปด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงกชกร ประสมบูรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กชายจิรพัชร ปดลี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กชายจิราพัชร แสงวงษา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงวรรณรดา ทองมี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงไอริณ โพธิแก้ว

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายณัฐสิทธิ วรภูมิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงอทิตยา เพชรกวัก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายธารทิพย์ ชำนาญบึงแก ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงนันทพร สิงห์สู่ถำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายพรชัย ราชสิทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงศรัญญา เพ็งทุมมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล พิมดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ โชติบ้านขาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ สิงห์สู่ถำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

นายโกเมธ พิมเบ้าธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

นางสาวกัลยาณี แข็งขัน
๒๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

นางสาวมลฤทัย พรมวัง
๒๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

นางสาวโพยมรัตน์ จันโทริ
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

นายชาตรี อดทน
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

นางสาวสุจิตรา น้อยศรี
๐๗/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

นายบุญคุ่ม กงมหา

๑๖/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

นางสาวศิริวรรณ หล้าคอม ๕/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

นายสมจิตร อิมอุ่นโชติ
๒๓/๐๖/๒๔๘๓

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

นางบุญตา จันทร์ปญญา

๒๔/๑๒/๒๔๘๓

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

นางอุไร ดาหาร
๒๘/๐๗/๒๕๐๖

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

นางราตรี ศรีสุพัฒน์
๑๐/๐๔/๒๔๘๘

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

นางหนูฤทธิ

์

แข็งขัน
๐๖/๐๙/๒๔๙๔

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

นางเดือนนภา สุริยะ
๐๘/๐๑/๒๕๐๕

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

นายวสันต์ บุญประสพ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ภูวาดเขียน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

นายอัครพนธ์ ตาดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

นายเศรษฐพงษ์ บุญภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงจัญญาภรณ์ เพ็งโคตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายจิรพงศ์ ตุ่มเมืองโดน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามวงศ์ษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายธเนศ สีหาบง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงพัชรี หมีทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กชายพิชัยยุทธ ระยับศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กชายศุภกร สีหาบง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงสุภาพร วัฒนราษฎร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงอริสา นิตยโรจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กชายกรกฏ ชืนเพียร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีชาทุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายปณณวัฒน์ ช้างศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน ตุ้มทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายอนุชา ผาบสิมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงกัญจนพร มหาชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงตระการตา สาราษฎร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กชายกมลภพ อุทธทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายกฤษฎา ขาวลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงกุลณิดา แก้วอุดม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายคมน์คณิน ศิริเกตุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงจีระนันท์ ธงชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงชลทิพย์ แสงอ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงชลรฎาภรณ์ จันทรประทักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กชายณัชพล เดชดอนบม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายณัฐชนน ศิริรัตนพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กชายณัฐพล บรรพมิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กชายณัฐพล สอนศรียนต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี ณ.วรรณ์เล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรศร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กชายธนกร ตันสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กชายธนพนธ์ นารีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงธนภา ปานนี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายธนวิชญ์ นวรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายธนากร วิราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงธวัลพร ดีสร้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กชายธีรราช นวลชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กชายปฏิวัติ บิดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงพนิดา พิพักพึด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายพีรภัทร จาริต้น
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วแสนเมือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายภูเบศวร์ ชัยหานิตย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายวรชิต กัณหาพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงวริศรา เติมใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กชายวสุพล นิลวรรณา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กชายวิทวัส พันธ์วงศา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายวีรกร ประเสริฐสังข์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ ขัตติยะนนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายธนากร ทองสมบัติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงนฤมล แก้วกันยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงนลินรัตน์ ศรีเสนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงนิลาวรรณ พงษ์สะหวัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงพรลดา ศรีหาบง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงภาวินี เพชรโรจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ฤทธิจรจาก

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายเจษฎา สีหาบง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงเสริมสุข ราชวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายกฤษดา เพียเอีย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายคชาธร พิมลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงชุดาพร ทำมะลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายนนทกานต์ ต๊ะอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ลีสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงพลอยไพริน หร่ายขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายพิชตะ สินธุนาวา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์ คำอ้อ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ธรรมลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ โพธิมะณี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญหล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ราชาเดช
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาสมตรอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงจรรยา อุดรพันธุ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงณัฏธินันท์ สินคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงธิดา สีหะนาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายธีรภัทร สีไพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงสมฤดี ยานโพธิโรจน์

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงโชติรส พลเยียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กชายธีรภัทร สอนเสนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายพานทอง น้อยโนนงิว

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงสุทินี นาไชย์บูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงเจนจิรา พวงผกา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายชาญนุวัฒน์ มลารัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายณัฐสิทธิ ปะติโก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗
เด็กหญิงประจิตรลัดดา

สีนอเนตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายพัชรพล จอกจอหอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

นายรัชชานนท์ สงนอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๔ / ๔๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายวรพล ภู่พัทน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายโสมนัส วิชาเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ พันธ์โยศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงกฤตพร เถาทิพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตุมณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงจรรยารัตน์ กองทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงจิตติมา กางตัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายฉัตรตรี บางปา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงญดาวรรณ เขียวกลม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

จีนสมุทร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวานอารมณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงณัฐริณีย์ มาตรเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงดาระหงษ์ สุดดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายทิชานนท์ ชารี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ หล้าลุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงพนัดดา สุภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงพัชรี จีนสมุทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายยุทธนา ทุมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงวรุณี บุญมาตย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงศศิรญา น้อยจิว

๋

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ศรีอาภรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กชายกฤตภาส วัลลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กชายจักรพงศ์ เค้าแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กชายชานนท์ สายยศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เบ้าคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายพิพัฒน์ วิสุวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงวนิดา เถาทิพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายศักดา โพธิแย้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายสรรค์พงษ์ พลอยงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงสุริศา ชินน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงอวภาส์ มาตย์คำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงแพรวา จันเจือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายกฤษฎา เพชรน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณจักร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงมัลธินี ศรีพระจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงรัตติยา นาพายับ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายวิชิตชัย วงษ์จันลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายสุชาติ ภูบุญปลูก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายอนุสรณ์ อิสสระ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงอิสรียา กาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายธนพล หมันเพียร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายสนธยา นามเปอย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ปายาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงอินทิรา ศรีกระภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

นายปญณวิทย์ ไสยมาลย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงสุมินตรา แซ่โค้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

นายอลงกรณ์ บุญหมืนไวย์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

นางสาวกฤติยาภรณ์ สังสีรัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

นางสาววันทนีย์ ยอดสง่า
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายจุฑาเทพ มาศมงคลกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายธนา ชาตอภิชิต ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ สินทร
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายวรชิต ชาวนาเสียว
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายธนันท์ชัย หล้าดวงดี
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายปฏิรูป วรแสน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ หมอกเรืองใส ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายพชร ปรมหิน
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายกุลโรจน์ ผิวดำ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายกฤษณะ ชมภูนุช
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ตีกา
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายณณฐพล คำหารพล ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายเทพธณพร แนทอง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชาย;วัชรวรงค์ ดีมีวงค์
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงนันธิดา สุบันชม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงสโรชา ยุพงษ์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงไพรลิน บุญมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงธนนันท์ สุวรรสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี แสงประกาย
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงกนกอร บรรจุปรุ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงนันทราวดี พรศรี
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงชนาภา เห็มพิระ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงวรรณิภา สุมงคล
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงญาณเทพ ศรีสมุทร์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงศศิลักษณ์ บุญประสพ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงศิริประภา สายเพีย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายเจตรินทร์ โนนเปลือย
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายณัฐนันท์ คำพันธ์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ กันพล
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงสุธาศิณี สดใส
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงเบญจวัล สายกรรณ์
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา เย็นจุรีย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงทอสิตา ปาเจือ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงอรณิชา ทีทัศน์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายสีหราช เจริญสูงเนิน
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายอานนท์ นามจริง
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เงาะเศษ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗
เด็กชายเพราพงศ์พันธ์

แปนสกุล
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กชายอนันดา ชาวบ้านโนน ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายวรกรณ์ คำมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ปาละสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายธิติวุฒิ เชียงเวียง
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายกฤตพล พะยอม
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายเศรษฐพงษ์ เทียงทำ

่

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายนฤดล พันหล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กชายอนิรุธ บันดา
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายอานนท์ แหล่ปอง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กชายปรเมศร์ จิรบวรโชค
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงปยพร ทินราช
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงพรพิมล อาสา
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงสุปราณี แก้วสะเทือน ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ วิจิตรเจริญ
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชือคำ

้

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายคณาธิป รันตโชติ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายปฏิพัฒน์ มีเพ็ญจิตร ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายปญญาวุฒิ ผุยน้อย
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กชายทราทิตย์ แสงคำ
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายซีระศักดิ

์

แสนสมบัติ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูหิน
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายนภัสกร สิทธิสาริการณ์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กชายขจรวิทย์ ศรีดารา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายเจษฎา แน่นอุร ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายอนันท์ฎา สีทาวงษ์
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายบุรินทร์ แสนวันดี
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร จันหาร
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงกัลยา สมัย ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงนาตาชา เชยจิตร
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา พิมน้อย ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงปรียาพร ชำนาญ
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงโชติกา ประจันตะเสน
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงจิราภัทร พุฒกลัน

่

๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

นางสาวเกสร ทิทา
๑๒/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงสายฝน สุดน้อย
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓
เด็กชายต้นตระการณ์

ทรงอาจ
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายศรัณยู แถวนาคำ
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ สมสวย
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายนฤดล เปลือยสี
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายจีรนันท์ ภาวะโคตร
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายภูมินทร์ แสนฤชา ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงอังคณา ภาวะโคตร
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายนิธิกร ชูจอหอ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงศศิประภา ไกรคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายณัฎฐ์วุฒิ แผ้วพลสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงชลนาท สงยิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ เอิบสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงพัชราภา ฝายช้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงอริยา วิวัฒนวุฒิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เสคำพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาชานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงรัตนา มนทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ ชาญพนม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงกรกนก มุมไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายพินิจ อนุชน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงวรรณรดา เวียงวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงกนกอร สุวรรณเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงทิพธัญญา แจ้งสว่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงทอฝน ชำนาญไพร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ นิกรสถิตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงพิชชาพร ขืนเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ เตโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายศุภเสกข์ มนทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อุดเมืองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สาคูณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน ฝายช้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงสุลิตา ธรรมสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายธนาธิป อำไพร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายวชิรวิทย์ กางเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงพิชชาพา ฐานะวัน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ฤทธิศร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายวรโชติ จันทร์วัน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายเอกพล พูลทวี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงจินตนา สมบูรณ์
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายพีรภาส ทรัพย์สินพูลทวี
๑๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ นนท์ตา ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายเสฐียรพงษ์ เจิมจาตุผล
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ใสเสริม
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงชนากานต์ ยังให้ผล ๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงเกศมณี ทองดี
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงวิมลสิริ ภาคถ้อย ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงกัณทิมา ยุซิ ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายอาทิตย์ สุธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายตะวัน สมจันลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กชายวรวิช นารินทร์
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายเกริกกฤษฏิ

์

วงษ์ศุภรัศมิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงสิริยาพร แซ่เฮ้ง
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงเอือมพร

้

แสนคำทุม
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงพิยดา วงษ์สำแดง
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายชานนท์ แผ่นพรม
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงธารวิมล บัณฑิต ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วุฒิจังหรีด
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ราชอาษา ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงศิรดา พาที
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายอัศรินทร์ แก้วเกิด
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ มุละสิวะ
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สวาชาติ
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ นูทน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายวาทิน ชมบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กชายพงศ์พล ส่งเสริม
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายกิติพงษ์ พิมพ์โคกสูง
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิสาริการณ์
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงวรัญญา แก้วไพฑูรย์
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงวรภา โพธิอุดม

์

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิบุ่น ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ กองแก้ว
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงกิตติยา ศรีแนน
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงสิรินาถ ศรีแนน
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายณภทร ลาสกุล
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงอันนา สุวรรณทร ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายนุชานนท์ สาระอินทร์
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายปริชญา ราวรัมย์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงเกศรา ชายก่า ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงปยะวรรณ สีโขภาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายวุฒิไกร ไสวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายวิศวกร ปนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายชุติพันธ์ วระไว
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายชุติพงศ์ วระไว
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสุพรรณี ปอมน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงกุลสิรา อ่อนคำหล้า ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายนันท์นภัส โพธิคำ

์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายฐิติกร ศรีภูมา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองดี
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงศุภกานต์ ฤดีกมลจิต
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงบุญญารัตน์ บุญเทพ
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงบุษบา วิประเสริฐ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา สุตานันท์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงผกาวรรณ นาราษฎร์
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา นามสูงเนิน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หวานอารมณ์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายธนกฤต จันทะนาม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายสรวิศ นามสมบูรณ์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายแทนบุญ เหล่าภัทรเกษม
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงพิยะดา ปฏิสิทธิ

์

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายธนาวิทย์ คำแก้ว
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายนวมินทร์ บัวแสน
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรสมบัติ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงนฤดี มัครมย์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายดณุเดช ยุดา
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายกิตติธร ชนไพร ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงอริษา ปานพิมพ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายวิศรุต พงษ์ประชา
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงกฤตยา มูลเสนา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงฐิตาพร ช่อหนองแสน
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงรินรดา คงนาน
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงศิรประภา พูนสวัสดิ

์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงใจสิทธิ

์

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายจักริน ขันภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายซาลามัต หมัดหมีม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายฐปกร นนทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ วิรุณพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายโชคอนันต์ หวานพร้อม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กชายชัยนุวัฒน์ สิงห์โต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายสุทธินันท์ ประดิษศิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงปญญพร แต่งโยธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา อาษาภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ ปองสา
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นวงษ์
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิสูง

์

๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงนงนภัส มุ่งงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายพงศกร ภาวะโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงวิภาพร ตุ้มวัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายนรวีร์ มรดก
๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงสุนันท์ฑา ทำมา
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงศศิธร ปวีณาภรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ โฉมวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายธนากร ปาปะจี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายกิงเพชร

่

เบ้าชาลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ เสมอหน้า
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา กาญจนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กชายวัจน์กร ตุ๊แสง
๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายกิตติคุณ พิลาดา
๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ คำศรีวิรักษณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา เนียมชัยภูมิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงพิชญา สานิพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงชลธิชา มีสันทัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายธีรยุทธ ลุนบง
๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายอัมรินทร์ ขุนชาญโหมก
๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายธีรภัทร เขียวขำ
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงปาลิตา โสวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงภัทรณิดา กองเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายผณินทร์ พิมพ์โพธิกลาง

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงนิภาพร สีสุนาตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ หมืนสา

่

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงศุภรดา แคนสา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายณกร ตังนารี

้

๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ อรัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กชายตะวัน ลายเมฆ
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงสวรส หวานเขียง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ กัวพิจิตร

้

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงอริศรา ชูแสง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายธีรภัทร เชือบัณฑิต

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายเมธพนธ์ ตะวิง
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กชายมุขพล ตะวิง
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงแพรทอง โคชะดา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงนภสร โทอรัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์โพธิกลาง

์

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงเกตุมณี ชารินทร์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงสมิตานัน ราชมี
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงสุปรียา กิงสง่า

่

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงภริตา วาพันสุ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายณัฐภูมิ คล้ายโพธิศรี

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

นายธนพงษ์ แสงทุย
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

นางสาวพลอยนภา อินทร์ชูวงค์
๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

นางสาวกวีวรรณ ไขสังหาร
๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔

นายมานิตย์ ปญญะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

นางสาวจินตนา สวนดอกไม้
๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

นางสาวจุฑามาศ สุกสัตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

นางสาวอภิรักษ์ อินทร์ชูวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

นายนำพล สมอออน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

นายธวัชชัย คงเรืองศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงนัฐมน โม้ทองศรี
๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

นายแซม แสนสงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายเศกสันต์ น้อยบุตร
๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายอัครพล ปอมน้อย
๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายพูนทรัพย์ พวงศรี
๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงดวงกมล แก้วกัญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วอาจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายเกริกเกียรติ สุดทุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายวัชระ มะณีแฮด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงเขมิกา นามสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เนาว์กลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายวุฒิชัย อับละคร
๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงแพรวมณี สุดสอาด
๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงรพีภัทร กำพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายศุภกร หลุมนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงนวิยา บำรุงเกาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายอนุชิต หมอกไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงณิชนันท์ ชลชี ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายศราวุธ แสนสมัคร
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ ภักไชย ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กชายอนันท์ ถามูลเลิศ
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงปยนุช ลาโซ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กชายวรวุฒิ มาปอม ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กชายสุรภาพ สังเกต
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายคธาวุฒิ กันหาลา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงพรรณวดี ชัยพล
๑๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กชายณัฐชนน ไชยขัน ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายนฤเบศ อุทา
๒๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายโจอี

้

จีนเวียง
๑๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงตรีรัตน์ มาศรี ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงสุนิสา อ้งมา
๒๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงไอลดา ชมจิตร
๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงพรวิภา พาพินิช
๑๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แข็งกล้า ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ โพธิงาม

์

๓๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพันดอน
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงอคัมย์สิริ ศรีพันดอน ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จิตณรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายอภิชาต โพธิงาม

์

๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมภิบาล
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงณัฐชา สว่างตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ ราศี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายฉัตรชัย ไชยนคร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายชวัลวิทย์ โสมแผ้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงจุฬาลักณษ์ คะสุดใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงศริฑา สุธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงจามรี แสนตรง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงนันทะมน ทาทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ ม้าทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายธนัชชา จำปาทิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กชายพงษ์นพัฒน์ แรมลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายคมสันต์ เถาพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กชายสุขประเสริฐ ทองศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงชนันพร ระดาสาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงสุนิสา ลมมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงชลนิชา ทักทุม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงมีนทนา วิเทหื
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายรณวีย์ พึงช้าง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กชายปรีญญา บุญธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายสันติภาพ สำราญสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายณัตพล ศรีนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายนวพล ผกาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงศภาพิชย์ นามบุญลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา ขุนนะเรศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงพิยดา ฝายสูน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายพงศกร โคตจันทา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ขาวภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายยศกร อบอุ่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงพรทิฌา บุรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

มงคลเคหา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายวิทยา บัวสิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายธนากร หล้าอยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

นางบุญมา แถวเพีย
๖/๐๑/๒๔๘๑

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

นางแนม ชาลีคาร
๑๒/๓/๒๔๘๐

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

นางโสม ทันมัง
๓๑/๐๕/๒๔๙๖

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

นางฮู้ อุทัยแสน

๒๓/๑๒/๒๔๘๖

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

นางสาวบุญช่วย นครชัย

๑๑/๑๒/๒๔๙๒

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

นางทองเลือน

่

เวียงวงษ์ ๗/๗/๒๔๗๐ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

นางสาวตรังจิต โนนเพีย ๔/๑/๒๔๘๗ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

นางเรือย สุนทอง ๓/๔/๒๔๘๕ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

นางสาวผจงพร ผิวเฝอน
๒๗/๐๕/๒๕๐๐

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

นางสาวแสงเดือน เทือกเพีย ๓/๐๑/๒๕๐๒ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

นางสาวมะลิวัลย์ ภูชาดา
๓/๐๖/๒๔๙๘

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

นางเพ็ญศรี พันสวะนัด
๑๐/๑๑/๒๕๐๔

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

นางสุวรรณ์ เพียสุวรรณ์ ๑/๑/๒๔๘๙ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

นางถวิล กลีมจำปา
๑๔/๑๑/๒๕๐๒

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

นางมลีจันทร์ สริมา ๒/๕/๒๔๘๗ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

นางอนงค์ หล้าดวงดี
๒๔/๕/๒๔๙๗

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

นางสาวสุรัตน์ พรมจ้าย
๒๗/๑/๒๔๙๘

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

นางทองจัทร์ สุนทอง
๒๑/๙/๒๔๘๗

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

นางทองย้อย หล้าดวงดี
๒๓/๕/๒๔๗๕

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

นายนิคม ธนูหมืน

่

๒๔/๖/๒๔๙๓
วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

นางคำบู่ พุทธา
๑๒/๒/๒๔๙๒

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

นายสมพงศ์ พุธธา ๑/๑/๒๔๙๕ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

นางทองจันทร์ บุญช่วย
๒๓/๓/๒๔๙๗

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

นางหนูเพียร คำมูล ๘/๙/๒๔๙๙ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

นางสาวบัณฑิตา ผิวฝาก
๒๗/๕/๒๕๐๒

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

นางสาวแถม ชาลีคาล ๓/๖/๒๔๘๓ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

นางทิพวัลย์ นำแก้ว
๑๒/๔/๒๕๐๖

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

นายเธียรชัย สุนทอง
๑๕/๕/๒๕๐๒

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

นางบัวขันธ์ จันทร์ศรี
๒๙/๙/๒๔๘๖

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

นางสายทอง หัสโร ๔/๒/๒๔๘๙ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

นางคำตัน เมฆรัตน์
๒๓/๔/๒๔๘๙

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

นางบุญถิน

่

เทศน้อย
๒๙/๔/๒๔๘๙

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

นางท่อน ฝายสูนย์
๑๒/๑๐/๒๔๘๕

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

นางนิระมน กัลยาสนธ์ ๓๐/๖/๒๕๐๒ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

นางแต้ม เมืองโคตร ๒/๔/๒๔๙๗ วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

นางสาวจรีพร คำคอน
๒๑/๓/๒๕๒๕

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

นางพิษณีย์ ถากันหา
๑๑/๕/๒๔๙๖

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

นางสาวเพชรา เทือกเพีย
๒๖/๙/๒๕๐๕

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

นางสาวสุดารัตน์ หัสโรห์
๑๕/๐๕/๒๕๑๓

วัดมงคลหลวง มงคลหลวง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายนันทนา พืชผักหวาน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เตียไชยสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงชิดชนก จ่าบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

พืชผักหวาน
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายปรมัต สมีดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายธีรเดช สมีพันธ์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แวงวรรณ
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงนภสร เนืองมัจฉา

่

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๖ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายรวิชญ์ สมีแจ้ง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงกัญญณัช สมีแจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงธิติสุดา บานมีทะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายพลากร อันอ่อน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายจิรายุส สมีพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายศรัญู อาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายชิษณุ ไชยปราบ
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายนราวิชญ์ รัตชาตา
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กชายอนุชา ประทุมสังข์
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มยิม

้

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายนพรัตน ไสยลาม
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายอติเทพ สุนนร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไสยลาม
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ปาหญ้า
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ไสยลาม
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงมุฑิตา สอยโว
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กชายจิรภัทร น้อยบัวทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายสิริภพ นามจำปา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงชลลดา สมีดี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายฉัตรมงคล คล้ายคลึงมี ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ปรีแสน
๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ไพรแสน
๒๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ มะบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กชายวัชรินทร์ มงคูณแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายอุสรา ชาปจ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายอนุวัตร พลหนองหลวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงนาถฤดี อันชำนาญ
๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงนฤมล พืชผักหวาน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงพิชญา ภาวะโคต
๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงกุลนิภา พืชผักหวาน
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงชนากานต์ แสนทวีสุข
๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ฮาดแสนเมือง
๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงเนตรนภา สมีแจ้ง
๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงปริศนา แสงผุย
๑๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พาละวิน
๒๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา คุณารักษ์
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงวรรณรดา บุญลับ
๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงสินีนาฏ ทิทา
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงสุชานาถ แสงงาม
๒๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงสุมินตา เหง่าชัยภูมิ
๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงอนัญพร ชะสิงห์
๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงวไลพร ภักดา
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายจุลจักษ์ วัฒนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายทิวัตถ์ เหลียวกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กชายวาริศ ตะวันวานิช
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายสราวุธ วงษ์อนุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายศุภวัฒน์ มีดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ถามาตโยธี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงนิตยา มณีวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงรัตติกา แซ่แต้
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ หอมทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงวรัญญา กำศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงสุภาพร หาญกล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา น้อมงวค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงนวพรรษ แซตัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงเจตสุภา ยาจิว

๋

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายออมสิน สลางสิงห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายภัทรพี อุดดม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายศิริโรจน์ แ ก้วเมืองน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายโสภณ วิสุทธิมงคลชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายนันทพงศ์ สอลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายนฤพล ศรีจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒ เด็กชายบุญพูลประเสริฐ

ขันขวา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายชินมิษ ผลไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กชายวัชระพงษ์ งามเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงจันทรา แหวนฉิมพลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงหวานใจ พวงลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงเทวี พนมวัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงเอมอร ชัยปราบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงสุภาพร โยกแปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ทอนโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงเพ็ญประภา มาปอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อเนตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กชายตะวัน ตะวันวานิช
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงชไมพร เประนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายสุธวัฒน์ แพงบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กชายอัมพร ผายพิมพ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สลางสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายเดชาวัฒน์ คำตา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายศราวุธ พันธุ์เสือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายภัทรพล พงษ์ศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ น้องคนึง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายสุรัตน์ สุดรัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงกัลยา ชาวโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายนภดล เปยมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายกิติพร ปดกอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายธรีเดช เพชรแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายวัชรพล ปอมแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายอัครพล หงษ์สุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายค๊อคเซิน หลี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงศิริพร มาทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กชายธิติกานต์ พวงเพรช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายอัศวนนท์ อุดม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงพัชรพล อุทัยแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงพรรญวดี ดอนเส
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงชุติกานต์ แสนเสาร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงสุภาพร ภะคะยะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗
เด็กหญิงวณิชญากรณ์

สิทธิผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กชายพฤาชาติ พิมพ์ชายน้อย
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กชายธนกฤต นามบุดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงสุวิมล จิตตะแสง
๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กชายพิชาภพ เงาะเศษ ๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายพุฒินันท์ คำสมัย
๑๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายวุฒินันท์ คำสมัย
๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาปอสาขาบ้านหนองข่าลิน

้

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

นายบรรจง บุษดี ๓/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

นางพิสมัย นามรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

นางสาวปยะดา เพียรมิงมาศ

่

๔/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายตะวัน ปร่อยยิม

้

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายนฤนารถ สุดจริง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายเตโช จันทะดี
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงกิงกมล

่

สาชิต
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงคณิตา สุดงาม
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงปรัชวรรณ สาชิต
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงสกลรัตน์ มณีปอม
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงโฉมฤดี ปะวะโก
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงบุษกร สาชิต
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงเขมนิจ สาตือ

้

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายจิรายุ โซ่เงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายฉัตรมงคล พอขุนทด ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายธีรวุฒิน์ แสงโทโพ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายธีรภัทร แสงโทโพ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายปณณทัต อินทโมรา
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายภูวดล สอยโว ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กชายศุภกร บัวศรี
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายเสกสรร แก่นแก้ว
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กชายอิศระ ภูสีนวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กชายจักรพล แก่งหนองแก ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงฐิตาพร เกียงแก้ว ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงพราว โยวาศรี ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายชิษณุชา ทองเงิน ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาปอ ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีโคตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายประธาน สมบูรณ์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายอภิชาต ไชยโคตร
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กชายไพรัตน์ ประชาชัย
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ยาโสภา ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงนันทิชา ขาวพา
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงธิติมา บุญชูหล้า ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงสุภานันท์ จิตตะแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงธนพร เก่าพิลาด
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงฐิติพร ต๊ะทองดี
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ เชือไร่

้

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายพชรกมล นาชิน
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายสินธร สุดดี
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายวราเทพ รณที
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงนุจิรา ยศรุ่งเรือง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงแคทรียา เส็นอี
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายปรเมศ สุดดี
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายญาณวัฒน์ โม้ทองศรี
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงบูญธิกา ไสโศก
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงมณฑการ ถาลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงสุนิตา สมีดี
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงสุภานันท์ ลมมนตรี ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงเพชรลดา มาศรี
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงวนิดา พร้อมสมุทร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างเอียน

่

ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายธีระเดช โม้ทองศรี ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายวรกานต์ ศาลางาม ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กชายชยันยุทธ สมีพวง ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เฮืองบุญศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงชาลินี สันร้าย
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงวรรวิศา ศรีสุวรรณ์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงอริสรา สันโดษ
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงพลอย รุนสำโรง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายธเนศ สุดงาม
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายศุภกิจ แดนชัย
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชมชน
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายอิทธิชัย จักอะโน
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงชนิตา สุดมี
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงปนัดดา แผงตัน ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงปยะฉัตร แสนตรง ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงสุชานาถ แก้วพรม ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา ขุนบาล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายกตัญู สุดโต ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายก้องเกียรติ สันร้าย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายวีรพงษ์ ไสวดี
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายลาภวัต เหล่าศาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงธัญรัตน์ เทพสีดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายนัฐพล ทุมหนู
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายอนุกูล คำภู
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายธนากร สมอบ้าน
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายจตุพล พรมดวงดี
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กชายสมชาย สุวรรณรงค์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงอภิชญา นาคุณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายอรรถกร สมอบ้าน
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายเฉลิมรัฐ พรมดวงดี ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผดุงกิจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงวาริณี สุวรรณรงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงชลดา กองเกิด
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กชายชัยรัตน์ กงเกียน ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กชายธนากร สิงห์จินดา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายเกริกพล สุทธิแปง
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กชายพีรทัต โม้ทองศรี ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายคมเพชร ผิวขม ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงกัลยา สมออร
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายวิสิทธิ

์

ขัดตัน

๋

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายสุขสันต์ ไชยปญหา ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

วงศ์ก้อม
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายณัฐการุณ แซ่ยาง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายนฤเบศ อันชืน

่

๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปอย ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ปากศรี
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายยุทธการ ยักปะภา ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กุลวงค์
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา เลพล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงแพรวา โนนศรี ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงแพ็ทศิริ ปร่อยยิม

้

๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงสุพิษทรา แก้วทองทา
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงวิชชุดา ไพรวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงกชกร สิงห์สา
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ รักษาบุญ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ สอยโว ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายฉัตรมงคล สันทา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายชินวัตร ศรีตาล
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรมลา
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายธนกฤต ขัวกลาง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายวรายุส กลินบุปผา

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายกิตติกวิน วรรณเสถียร ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงขนิษฐา ดีแปน
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงจุฬาลักณษ์ มงคล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงชลดา ไทยอ่อน
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา โหลนอก
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพียรมิงมาศ

่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงพรพรหม พาพันธ์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงวรัมพร กองเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายจิราวุฒิ สุดใด
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายเจษฎากร สีเทา
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คำสิงห์
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กชายปรีชา สุวรรณขวา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กชายภานุ รักษาภักดี
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กชายเอกวิทย์ วรรณเสถียร
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงกุลศินี สุทธิ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงขัตติยา สุวรรณขวา
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงชณิชตา สมนา
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงชมพูนุช เดชคุณ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงชลธาร จันทาศรี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงณีรวัลย์ ไสวดี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงชยารัตน์ คงเกิด
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

ขาวภา
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บรรจง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา มงคล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงนิชชาวัลย์ สุขประเสริฐ
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมคำ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงหวานใจ เพ็ชรลือชา ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงจุฬารักษ์ เสยกระโทก ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงลักขณา ศรีดารา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ประเสทกัง
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงนภสร พรมศร
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงนิชาภา ดาหล้า
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงณิชนันท์ ศรีดารา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงสุจิตรตา เอือเฟอ

้

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงปนัดดา สมีเพชร
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ อินทิราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายพีรวิชญ์ เกตุพิจักร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายภูริภัทร สาครขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ครองเวียง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายอนุพงศ์ ไชยมัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายสดายุ แซ่อึง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายอนุชา พรมจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายชลีกร ปาณา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายเมธาวาส ธาตุดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายณัฐนันท์ คอนทวน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายศุภสัณฑ์ จันทะหมุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายศิลา มุ่งมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ทะวะลัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี ดีกุดตุ้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงสุจริตรา สุจริต
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔
เด็กหญิงอาทิตยารัตน์

ผ่องแผ้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงกุลณัฐ มาลาศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงณัฐกมล ดำไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงนนทิยา ลาดซุย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงปวรวรรณ วรรณะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงพิราพร คำมุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงหฤทัย วันศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงอชิรญา พลชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงวนิดา โสดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงนันท์นลิน มหาโล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงปทิตตา โสมนัส
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กชายจิรทีปต์ แหล่ปอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายพงษ์สุวรรณ ศิริวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายรพีภัทร ทักทุม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายพัทรดนัย พรมจ้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายรัตนโชติ ไทยแท้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๔ / ๔๒๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายศรราม เซ็นกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายอัครชัย ทารุกา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กชายอภินันท์ เปยยุระ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยชมภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

วันจงคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายชาตกาล ค้อนดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ มูลกัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายสุพิทักษ์ ยุพิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายคมกฤษ ดงพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายณัชพล ไพรสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายวรพงศ์ วงษ์ศา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายวันทา วันสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายนราธิป อาเก็บ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายภัชรพงษ์ พวงลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายธินกรณ์ มูลหอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายปภังกร ฤาชา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายศิวนนท์ ใจหาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายเจษฎาพร โคตรชะดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แหล่ปอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดวงไกรแฝง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงธันยพร อุดม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงสุกฤตา ก้อนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงตุลยา ปุยกวาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงณัฐชา มาบุดดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อันภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงปยะอร งามบาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสิริมล คำยอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงพิยดา นามมนตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายธีรภัทร หมืนศรี

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายพรชัย เหล่าภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายศุภกิตต์ เจนเชียวชาญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไกยะสวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายธรรมรักษ์ อ่อนเอือน

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายจักรพล โปดนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายเอเชีย บู่สุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายชิตพันธ์ ตาหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายชัยชนะ เขียวกลม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ โสเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงหยาดฝน หวานเนือ

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงวีราพร เพิมสมบูรณ์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงอรนลิน อัฒจักร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงวณิชชา พลเมืองหล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงธีระสุดา แมนเมธี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงคัทลียา ปะลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงศศิธร แสนสูง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงชลรดา เทพจัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงณิชา ดีศรีเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงสุพิชา มะสิกา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงทิพาพร ก้อนคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กชายมงคล ธาตุดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กชายเกริกเกียรติ จะมะรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กชายจิระโชติ มูลหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายเดชฤทธิ

์

มูลลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กชายภูวดล ยุพิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ สมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิงาม

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กชายอิทธิเดช สระภูมิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กชายสุดสาคร โสมนัส
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กชายอนุชา ยะกาเม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายชัยพฤกษ์ มูลราช
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สิโล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กชายนครินทร์ สุนทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายสุวัฒนา สุขีตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายชานันท์ โคโตสี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายภูมินทร์ ธรรมวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายชูศักดิ

์

คำสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พรมพันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายนัฐพงษ์ บุสำโรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายธีระพงษ์ ท้ายรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายศิริชัย สมน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายเจษฏาพร มูลหอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงชลิดา ขอนกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนปุย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงปนัดดา วันเฮียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงปฐมาวดี จรูญแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงอริศรา เพียรแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ชินคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงจิระนันท์ โสมนัส
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงเกษมณี ชาจันดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงฐานิชา เวชกรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงเกศกนก ชาจันดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุทธวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ สันพลี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายเสาวภาพ ทัดถา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ วรรณศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายชาญณรงค์ สุนทร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายชัยมงคล แก้วสระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายณภัทร แหล่ปอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายกฤษดา ชารีกัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายพงษ์ศกร ราชจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายอัครพงษ์ บุญช่วย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงกมลชนก ขอนดู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงชญาภา สาครขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงปยะธิดา เซ็นกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ศิริแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ โสเขียว
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงศรินญา พันธ์เมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงสุดาพร รินสมบัติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุขา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงระพีพรรณ ขอนยาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงวนิชชา ยุพิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงวรัญญา สิงปสสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงวรพร แซ่อึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงจินตนา โพงขุนทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงพรชิตา วังแก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงวิชุดา วันสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงยุภาวดี พรเสด็จนันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายวุฒิชัย หวานแท้
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กลำฟอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายวีระพงษ์ นาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายภูวดล ธัมโคตร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายธนกฤต นันไชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วกันยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ วันสี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงวันวิสา แก้วกันยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา คอนทวน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงสุนิสา อะสุรินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงสาริศา แหล่ปอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชาแท่น
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีอักษร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงอรทัย ประทุมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงพนิดา จัดไพรบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงสุนิสา ศิริบุรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงธิญาดา สมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงชยุดา ปาเจีย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตะลิงไธสง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงสุพิชญา โคโตสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงปยะดา พิมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงเพชรปราณี ประภาการ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายชินกฤต ดีศรีเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายยาซีน มาณียะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔
เด็กชายจักรพงษ์รัตน์ วงศ์หงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายศตวรรธ ปอมน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายอนุกูล สมน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายชินวัช ชาเชียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายภูวดล ชาดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายโชคทวี เถาปญญา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุตรตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายธนภัทร อ่อนเอือน

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายพันธกานต์ เกตุพิจักร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายภูธเนธ วงคุย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายวรวุฒิ วระไว
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดงพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กชายอัมรินทร์ ไกยะสวน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีภูมิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายธัชพล จันทะคาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายพรรคพงษ์ พิลาโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ สุไกรธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

นางสาวมินตรา โสมนัส
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ โวเบ้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงวาสนา สมศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

นางสาวณัฐชา ศรีภูมิ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

นางสาวกมลชนก แวงยางนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

นางสาวดอกบัว โพงขุนทศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงวันวิสา เรไร
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงนริศรา ปุยกวาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงธนัชชา วันเฮียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา คำยา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงวัลภา ถามาตโยธี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เขตคาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายปรวุฒิ ประพัฒศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กชายภูธเนศ ลุดทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายภูณภัทร นำภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายวันชัย หมืนแก้ว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงรัชณีนาฎ วิดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงประภาศิริ ผาสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงเพียงขวัญ กลวยสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงจิรประภา แก้วกาสี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โม้วงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ราชาโฮม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงศิรประภา บุตรดีหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี สีเล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายกัณฑ์เอนก บรรเทาพิษ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ดาวังปา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงสุจิรา สมบัติ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา วิดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สมศรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ราชจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายภัทรวุธ เบิกบานดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายสุรบดินทร์ จันทร์ปาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กชายยุทธพงษ์ นุขันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายสรยุทธ อินทร์หมืนไวย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงญาณกร จันทนะมลตรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นนท์ลือชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายนิกร ทองพันลำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายดนุพล ปองบุญจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายนัชชาพร สูนทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงวรัทยา แหล่ปอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงศิรประภา ศรีสุนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงปาณิสรา พลึกรุ่งโรจน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงปณิศรา ภีสระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ทักทุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีรักษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงพรไพลิน คำมณีจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐
เด็กหญิงกฤษดาอัญญา

ไชยโสดา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงอรยา นันตือ

้

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงวนิดา เคลือวัลย์วงศ์
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงมัยดา ทิพนนท์
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงอิสรีย์ เบ้าสองศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงราชพฤกษ์ กลางบุญเรือง ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงกรนิภา สิมพะราช ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงสหภาพ สีภัคดี
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงคุณานนท์ จันทรัตน์
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงณัฐภัทร โยธาทูน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายเอกราช เผือแผ่

่

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงสุทธิพงศ์ สิมลี ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายสุธาสินี สีหวัง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายลักขณา สันตะพลี ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กชายรุ่งอรุณ ราชมี
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงสุภาสินี ชืนพิบูลย์

่

๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายชลธิชา ลาหลง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงนฤมล เมาะราษี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงพัชรพล อาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงศุภนัฐ ก้องเสียงดัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงวุฒินันท์ เติมตัวรัมย์ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายวรากร มาแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายวริศรา สาค้อง
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายปราณปรียา อาดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายธีรพล หลุนบูชา
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพย์อาสน์
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายสิริภพ สมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กชายวีรยุทธ ดอกไม้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายสิทธิพร อาปอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงพิทักษ์ มาตย์จินดา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สุทธสนธิ

์

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายกิตติ มาตรี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ชัยสิทธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ นกไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายกฤษฎา ปองบุญจันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายจักรรินทร์ ปองบุญจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายไชยวัฒน์ มาตรี
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายลัทธพล สถานพงษ์
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงลลิตา อัคฮาด
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงกาญจนา ปาเจือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงลัทธวิตรา ยอดสุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายพิชิตชัย เถือกคำ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายคมกฤษ สันเสนาะ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนคำทุม ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงสโรชา ฝายปด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ รังศรี ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงกชกร พืชผักหวาย

้

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงสิริภัทร คำทองหลาง
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงแทนคุณ ทันเขิม
๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงอภิณัฐ คุณวิชา
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กชายศิริประภา ดาแหล่ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายศุภิสรา จันทรท้าว
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายณัฐธิดา เปสาโก ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายรินรดี ศรีนวล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายวันชัย นารถสูงเนิน
๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายโรจนศักดิ

์

สักขู
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงเอกรัตน์ ศรีวิชา
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงวรวิทย์ พรมทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงสุวรรณกร โทธิธรรม ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงธนกร เวินสุวรรณ
๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงศุภณัฐ รอบแคว้น
๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงธีรเมธ สมบูร
๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงปริชญา อุ่นเวียง
๒๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา สายจำปา
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงรัทรวิตรา จำวัน
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงรัตนาพร ละครไพร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ มนอยู่นะนา ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กชายจิรเมธ ปสสา ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายเดชากร แสนจุมพล
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายปฏิภาณ ลมมูลตรี
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายศุภเวช เมืองแสน
๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายศุภกร เมืองแสน
๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายอัครชัย ทองอด
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายธนดล ล้านแสน
๑๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ คึมสันเทียะ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปะตาสะโก
๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงแสงดาว โทธิธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงสุชาดา สาเกตุ
๑๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ขุนทอง
๑๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงภรณ์ภัส ปองทอง
๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงสุวิภา บุญหล้า
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายนำโชค ทองดี ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายบรรลือศักดิ

์

สุดงาม
๒๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายพิพัฒนพร วงค์คำดี ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงกชกร หงอสกุล
๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงเปรมธิดา มาดอนกลาง
๒๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงพัชญา ทองอด
๒๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงมัญชรี บุตรศรีสวย
๒๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงยุวธิดา สาพูงา
๑๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี ชาติวิเศษ
๑๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงบังอร สีแพงพา ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายจตุพล หมู่บ้านม่วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ผ่ามวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ บัวลาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายจุลสิทธิ

์

ตรากันดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายยุทธพงษ์ เพียราษฎร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายฤทธิพันธ์ พันฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายพงศ์ธร พิมพ์แมน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายโภคิน แตงอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายสมชัย นนท์เวียง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กชายศุภชัย มากแวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายศุภโชค มากแวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายธนกฤต สฤษชสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายมเหศวร จาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงวริษา คุณสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทัดทาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงสุรัตนา สุภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มะณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงชญาณี กาญจนสดุ้ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คนึงนึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายชนินธร วงตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กชายเพทาย เทพปนติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กชายภัครนันท์ จันทร์แสงศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายวารินทร์ ไชยสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ ประวิง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรศักดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายจักรดุลย์ มูลมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายอานันท์ ไชยสอน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบซาว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายจักรพันธ์ พะวงค์วรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทะนานใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายสุวิชา ดาวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาถ

ยะนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดวงคำผุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอนัญพร หลอดชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พงษ์สระพัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงจิรัชยา ชีไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงวันวิสา ปองปาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายกิตติภณ ปองปาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายอนุวิท สีทน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ สีทะโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ จันทร์อ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์หอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายภาคภูมิ มูลวิชาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายกฤตวิทย์ คำปคา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ พันธ์จำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายอธิศพร ถือคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายสรวิศ มูลชะนาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายอลงกรณ์ ลือเรือง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายสุทธิลักษณ์ จันทรมัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงบุษราภรณ์ โชติกวี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อดิศรศุภพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงนัฐยา สังสีราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงปยะพร ผักเทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หม่วยนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงภัทรภร ชาเคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงณฐพร จันทระวิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ส่างแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงฐานวีร์ รังคะวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงมธุรดา แพงบุตรดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายคิมหันต์ บุญฉิม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กชายพลวัฒน์ วงษ์หาจักร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายสุรนารถ โชติทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กชายอรรถกร ดวงคำผุย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กชายชยานันต์ อิมพิมาย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กชายอดิศร อ่อนเหลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กชายมนัส แพงบุตรดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงกาญจนา อนุสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อาสนาทิพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงนภัสสร คำปคา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงนิธิพร น้อยผาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงจันทร์ทิมา วันสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา คำปคา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

น.ท. มโน แพงบุตรดา
๑๙/๕/๒๔๙๙

วัดท่าประชุม เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กชายนัทธพงษ์ เถือนช้าง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายชินวัตร ปะสาวะเท
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายต่อลาภ ทรงจำ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายธนกร สุแดงน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายฆนาการ ทองหาญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายปใหม่ นามวงศ์ษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายนนทวัฒน์ คำเบ้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายหนึงตะวัน

่

โตรหลักเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายกิตติพันธุ์ เนติศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงกาสอ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายธวัชชัย คำสระแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ภิญโญฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายจักริน กาพย์แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายสิรภัทร สุแดงน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายทัตเทพ เมืองสนธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายวุฒิชัย นาแพง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายพลนริศ รามจาตุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายคมชาญ นาสมพืช
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายศราวุธ วิยาสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายภัทรกฤต นามวิชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนภัทร ทิพโยธา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายธนพนธ์ สำราญบำรุง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายพลวัต สิทธิโห

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กชายยศกร ภูแหวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กชายภูสิทธิ

์

สุวรรณนุช
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุราวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงกัลยาพร เพ็ชรศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงสาวิกา จุดศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีกลชาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงวรัญญา สมศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงสุริวิภา ลูกภูเขียว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงศิริประภา คงทนแท้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แดนหงษ์สา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงวาสนา สุทธาธิวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงภัทราพร เปาจันทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงประวีณา สุดชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ นามวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงพุ่มทอง หร่องบุตรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ญา

แก้ววิเศษ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสนพุทธ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงณภัทร บัววิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงนิตินัดดา อุทัยกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงดาริกา เทพศิลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงกนกกาญจน์ พลบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงสุวภัทร คำจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงฐานิตา ชาเคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงอารดา สุดลาวดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงศิริวารี อนุสุเรนทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ผากอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เกศสุระ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชาเคน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีนาค
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงนภัสสร สุดสงวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงอภิญญา ภูตาขำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงนิศรา ชาตะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายชวรัตน์ แดนสามสวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายพงษ์ธวัช ผายลุน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายพีระวัฒน์ ศรีทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายปรวัฒน์ ปญญาติบ

๊

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กชายฐากูร มูลวิชา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กชายชลธาร พลตรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ หาญณรงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กชายสุรยุทธ น้อยอยู่
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โยธาธิ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายคิมหันต์ ชาติพหล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายศุภกร ทัพวิเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔ เด็กหญิงชิสา   โสเก่าข่า

โสเก่าข่า
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา ตระกูลบุญกอบ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงณัชชา จันทร์สนาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงจามรี จอมคำสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วกับคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงธันย์ชนก สุริยันต์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงชลดา ทองหลอด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑
เด็กหญิงธมลวรรณ   ภาวะพจน์

ภาวะพจน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒ เด็กหญิงชมพูนุช   พรมผล

พรมผล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓ เด็กหญิงนภาลัย   คำสุ่ย

คำสุ่ย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงนันธิญา เจริญศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงฉัตรกมล จุ๊ดศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พัวเหล็ก

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดบูรพาราม บูรพาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงพรนัชชา พระเรียง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กชายชรินรัตน์ นามคำมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงอารยา มาตรจินดา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงสุจิตรา แทเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายสหรัฐ กองสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒
เด็กหญิงนันทกาญจน์

โพธิศรี

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา มูลมาตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงไอลดา ชัยกล้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กชายวายุ น้อยหว้า
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ การาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงญาณิศา นานอก ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงกานต์พิชชา คำหวาน
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงณิชานาฎ จูมคอม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงเวธกา ดาหาญ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล มอพิมาย
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายวีระพงษ์ คอนคำ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ยะฟู
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายอิทธิบูรณ์ แสนนุภาพ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญหลักคำ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงวิจิตตรา เหล่าหมวด ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงชลธิชา สุดาเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงอัฉริยา ชนะบัว
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิกันยา
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงอภิริยา ระติวงษ์
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร การาม
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทัน สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กชายจักรพล ปญญา
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กชายจิรายุ ทุมพัง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล ภูสีนาค ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายฐิติพงศ์ พร้อมพรัง

่

๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กชายนารากร หาญสุโพธิ

์

๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายเมธานันท์ ชานุบาล
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายอชิระวัฒน์ วงษ์ผ่าน
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ โงนสันเทียะ
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงทิฆัมพร หอมอ่อน
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โกกิลารัตน์ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พะเลียง ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงเมธาวี นารอง
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงวรัณยา แก่นพิมพ์
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงศิรประภา มาตขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงอัญชลีพร ซาซุม ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ฤทธิยา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายทัศน์พล อ้นอำลา
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วพล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายทัศนะ ตะสอน ๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงนันทิชา แก้วนำใส
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายชานนท์ ศรีหมืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คันธะสม ๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายนฤเบทร์ อินทรชัย
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายเอกรัตน์ ปยะขาม
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายพีระวัฒน์ ปยะขาม
๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ กันหาเขียว
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา หาญสุโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายศุภกร จันกุดรัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายฐาปนพงษ์ ไขศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายวิทวัส พรมทา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงญาณิศา รัตนแสนศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงพรฐิพารัตน์ ตุ้มฉิม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กชายภัทรพล สุพรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายศุภกร วิรักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงสุมิตา ศรีจำนงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา พลเสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงวณิชยา นุศรีวอ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงไพรินทร์ แสนชัยวงษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงบงกชธร พรมเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กชายกฤษฎา เต่าทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงไพริน ตุ้มฉิม ๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายกัมพล วงษ์วรรณ์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายณฐดนย์ มังคัง

่ ่

๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายภคเนตร เชือจันทร์อัด

้

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ สุวรรณขาวดี
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ คณะวาป
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายภาคิน พูนกลาง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายธวัชชัย คำเมือง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายธิติวุฒิ เล็กน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรพรม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา แนมเนียน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงสุชาดา แสนยางนอก
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงชนิกานต์ คงรัมย์
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงสุชานัน สืบเทพ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายธนดล เส่าร่อน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายณัฐพล ปุยนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงวิมล จำปานิล
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงณัฐติกา แก่นพิมพ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายศักดิชัย

์

หนูหล้า
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงนันทนุช ไสวดี
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษสิงห์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงสุธาสินี ทึกขุนทด
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงปยธิดา ศรีบุดดา
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงธิมาพร ทองจีน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงอุมากร สินทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายวายุ ชนะน้อย
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายมงคล มูลกัน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงฌาณิกา เศษมา
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงรัตติยากรณ์ พานเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เทวเส
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายจักรกรินทร์ พระโคตร ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายต้นกล้า แสนหล้า
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายปกฤษ อึนพวง

้

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายศตพร มีคำทอง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ จำพร
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงวริศรา มีคำทอง
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงวาสนา แสนหล้า
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงจิราพร พุดกี

้

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา แสงแก้ว
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชารีมุ้ย ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงบุษยพัสตร์ มีคำทอง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ มีคำทอง
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาลเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กชายพีรวัฒน์ แดงสุข
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา แสนหล้า ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงปราณปริยา จรักกลา ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ โชติทอง
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายปวริศร์ วงศ์พระจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายสมชาย สายเครือบุญ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กชายอัครพงษ์ อัคคะ
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายพสธร นาค-อก
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายศักดินฤน

์

แหล่ปอง
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชินรัมย์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายพศิน ประเสริฐภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ แปชา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายสันติสุข สุขเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายพัชรกร มุ่งมา
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงอัญญานี จำรัสราพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงปทมา รวมธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงพิชญาพร พิมพ์ดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา จันทวาลย์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศิริพันธ์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา ศิริพันธ์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงวรรวิสา เจนการณ์
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงนัดชากร เสโส
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขกะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายบัลลังก์เมฆ ญาติวงษ์
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายนนทนันท์ อันธะเกตุ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ปากเมย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงธนาภา ศรีบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายอุตตมากร บรรหารักษ์
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนสะอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายสารรินทร์ สวัสดิโพธิ

์ ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงปุณยาภา แสนงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ลาดโฮม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงจารุนันท์ มูลแก่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายพิทักษ์วงศ์ พลมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ จันทร์ปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ มูลแก่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สวรรค์  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายวันเฉลิม น้อยเสนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายสุธนัย แก้วอาสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงวีรวดี เนตรหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงธนาภา ปาจันทร์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายธนากร โพนทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ อิทธิแสน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ ประไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายเตวิตษ์ นิลนาถ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุขประทัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายธราดล แตกหนองโน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายปวีณ เทียงดี

่

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ สมอหอม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายเหมราช แสนมาตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายก้องภพ สวายน้อย
๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายศุภกิต แสงจันดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงผกาวรรณ ยัดไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงนงค์นุช โสบ้านบัว ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงพิมพิศา เทพผาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓

นายธานินทร์ ศรีน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

นายบัณฑิต เจริญใจ
๒๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กชายชนวี ราศี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นานอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงนุจริน อัคลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทรบัวลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงอรอุมา แก่วหนองแก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายวีรวัฒน์ ประพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ ทับหัวหนอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงนรมน พระมาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงปรีชา ทาทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายศิริชัย กองน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายธนพัตน์ จอมคำสิงห์
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายปฎิพัฒน์ พลนวน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายมเหศวร กางนอก
๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ลีถา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงขวัญฤดี แทนคุณ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงปรารถนา ชาวประสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ สะมิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงภัทรชาวดี ทับไมตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงอริศรา อ่อนศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงอารยา พรดอนก่อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายกัณตที อะเวลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายรัฐพงษ์ อุ่นเตรียม
๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร หวานนำ
๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายภูวนาท แทนอันทา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายกฤาณกรช์ มาสา
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงเกษศรา นางงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงพรศิริ บางโม้
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงพิรดา วงษ์กันหา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายเกศฎา ตังใจ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายจักรกริช โตนคนอก
๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ พลไร่
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณมิตร์
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ มีอ่อน
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายนิธิภัทร บุญพาด
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายนิรุช พรดอนก่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายสุเทพ แก้วหนองแก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงจิตรดา ฝายสูน
๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงปยธิดา โฮชิน
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงพรนิภา ช้อยโคกสูง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา มูลเหลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีธรราษฎร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงวิชญาดา นาเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงวิชญาดา วิเศษชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงสุคนทิพย์ ไชยประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงไอรดา โทราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เงินพวง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายกมลชัย เสนาวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายจารุเดช สุดโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กชายชิน นวลหงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายปยะวัตร ประพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๓ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายศุภเศกช์ โสภาประทุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วอาษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันแก้ว
๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงเปรมมิกา ผ่ายนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงพรกนก น้องคนึง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงสายนำ บัวระบัดทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ศิริมงกต
๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา บุตะเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงหยกผกา รอดนิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงธนกชพร ประพันธ์
๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงกิติยา ชินวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายนพกร แผ่วไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายเจษฎากร นิลชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุษดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงกัญญาดา ขันเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงนฤภร เถาหมอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงปรียานันท์ แก้วบัวดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช ปะโมโท
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงปาริตา มาลุนัย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงปยรัตน์ จำนงพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงพรกนก ชูเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา ดีแปน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงยลรดี แก่นพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สมภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงอนัญพร เฟองจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงสุชาดา จำปาแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายพัลลภ มาซา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายชาญวิศิษฎ์ กาศก้อง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายนนทกร ทดหล้า
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายประสบชัย ชัยศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทาสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงวรัญญา ปสสาวะโว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายทีปกร สอนเสนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๔ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายกฤษณพล กองไตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงสุชัญญา วงษ์ศรีหา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงรัตนาวลี ปสสาวเท
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงสุชัญญา มาโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงจริญญา พูลมาก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทียงดี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายกวี สีนวนผ่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กชายชานนท์ เสือน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ กล้าดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายตะวัน อ้วนสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายณัฐพล ชมพู
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายอรรถพล ศิลปกอบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ แก่นพรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายเดชพนต์ แก่นวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายธนกฤต ไสยภาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงบุษกร ลีตานา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร ฝายขาว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงชลิดา ครองยศ
๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงพัชราภา ไชยกาล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคตรธิสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงอรัญญา ลีตานา
๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายธนดล มีอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายอนันดา สุขขำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายภูวดล คงเพชรศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงชลธิชา สงวนบุญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายพิพัฒน์ สมอหมอบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายชัยชนะ ลัทธโล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายธวัฒชัย สงฆัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายธนวัตน์ สิงห์เดช
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงจิณห์จุฑา พรมแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงณภัสนันท์ ขุ่มด้วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงกนกพร หาดจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงวิภาดา สมน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงเมธาวี ศรเทพา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงศิราพร สิงห์เหม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงธนิดา สุทธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

นางสาวกัญฐณา สุดโต
๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

นายณัฐวุฒิ ภาวโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีจูมพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายปฐพี ศรีนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายภัทรนันท์ ล้านทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงพัชราภา ภู่แก้ว
๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงณัฐชา สีรุ่ง
๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กชายขจรเกียรติ อุทัยดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กชายทักษ์ดนัย สมอนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ มาศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงนุชธิดา วิจันทอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงจิณห์จุฑา สมอคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ หงษ์มณี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายอิทธิกร ชัยคณิช
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ราศี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายภควัฒน์ ปะทะวัง ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายธนากร แก้วอาษา ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สุวรรณกูฎ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายภาคภูมิ สาสิทธิ

์

๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายทัตเทพ ดีแปน
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายปภังกร สุวรรณโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ ลุนสำโรง ๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายกรวิทย์ สาแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงยุวดี โคตรตาแสง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุวรรณี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงทิพย์อาภา ทับลือ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงอภิสรา ชัยโทนุย
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ นุชมิตร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงบุษบา อาษานอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จรุงกัณฑ์
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงมณฑิรา เทพนำเทียง

่

๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงปริชาติ ตาอุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายเดชนิน โคตรตาแสง
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงพัชราภา ดีแปน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายชัยภัทร สิงห์แสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยภูมูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงนิติญา ชมพู
๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายมินธาดา อาสานอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงนภธิดี ไวว่อง
๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายชิณภัทร สุวรรณเก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงนภัสวสรรณ ดงแสง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงจรรยาพร มาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ พิมล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซินนโซ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงนริสา เกสร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงรัชพร คัณทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงปาลิชาติ ไพนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายธิติพล พรมที

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายธนกฤต ปะนะสุนา
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายปยะพัทธ์ แทนโสภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงพรชิตา ตะรีสูน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อัคลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงพาฝน สัมมา
๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ เสนะไพวรรณ
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงสายธาณ โสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายชนสิษฐ์ พันแสง
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

นายสิริยากร นนท์เสนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

นายเจษฎา นันทะมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕

นายนวมินทร์ แสงทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

นายพลาธร โสมงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

นายวัชรพงษ์ หมวดเมือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

นายวิศรุต ล้าหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

นางสาวสิริลักษณ์ ฉลวยงาม
๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

นายจิตริน ภูมิกอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

นายเจษฎา นดอกไม้จีน
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

นายชัยวัตน์ ชัยภูมูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

นายรักษิกา เภาคำภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

นายไชยภัทร บัวกต
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

นายณัฐวุฒิ ศิรินารถ
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

นายธนพัฒน์ ปสสาวะเน
๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

นายภาคภูมิ แก้วเขียว
๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

นายวรพล นาคเกิดมะดัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

นางสาวพนิดา บุราญรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

นายเกียรติศักดิ

์

ปะละกัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

นายสันติ โตนดนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

นายสุทัศน์ ทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

นายอัษฎาวุช ดอกไม้จีน
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

นางสาวชลดา บัวจันทร์
๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

นางสาวธิดาพร ทองลุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘
นางสาวประกายทิพย์

สุริรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

นางสาวมีนตรา หาญรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

นางสาววนิดา คาตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

นางสาวสมฤดี เสรชฐี
๑/๐๙./๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

นายไชยวัฒน์ วาสนาชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

นายกฤษณะ ตามัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

นายนราวิทย์ จันทะศิลป
๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

นายเมธาสิทธิ

์

ดาวลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

นายวราวุธ ปสสาวะสัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

นายวีระยุทธ์ พงษ์สระพัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

นายอภิวัฒน์ ชัยภูมูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

นางสาวคณัญณภา คำเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

นางสาวฐณัชชา เกตชาติ
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

นางสาวฐิติพร สระพล
๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

นางสาวณัฐธยา ขันอาสา
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

นางสาวนฤมล แก้วเตชะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

นางสาวนลพรรณ ปตาสังข์
๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

นางสาวพิกุล ควินรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

นางสาวภูริตา มีวงษ์วิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

นางสาวมุกดา แทนสอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

นางสาววิมลมาส า หล้ากันหา
๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

นางสาวสุนิตรา ผิวลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

นางสาวสุภัสสรา จงร่วมกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

นางสาวหทัยรัตน์ ปสสาวะภา
๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

นางสาวอลีนา วิลาชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

นางสาวเสาวลักษณ์ เจือจันทร์
๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

นายกิตติศักดิ

์

นนท์เสนา
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

นายจักรี นาคูณ
๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

นายโชคชัย ขันตีคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

นายณัฐพล โพธิแสน

์

๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

นายไพรทอง เสริมนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

นายมนัส ดวงมาลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

นายสุพิชัย ไสปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

นายอนิรุธ สิงห์มูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

นายอนุสรณ์ แก่นพรม
๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

นางสาวนิลาวัลย์ แก้วเตชะ
๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

นางสาวพิมพ์ใจ โคยะบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

นายธีรศักดิ

์

ปสสาวะโท

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

นายธีรศักดิ

์

สีขอน
๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

นางสาวลักษิกา แก้วอาษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

นางสาววิภาพร บุราณรัตน์
๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

นางสาววิยะดา มะลิโฆ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

นางสาวอภิชญา สุดหล้า
๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

นางสาวอรนุช พลเมืองดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

นายกัมพล พรมมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

นายภูมินทร์ พลไธสงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

นางสาวกัลยา พรมลาย
๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

นางสาวพิชญานัฐ อาจปาสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

นางสาวศิรินพร ปสสาวะเน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

นางสาวอัจฉรา ปุรายะโก
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

นายณัฐพล ดอกไม้
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

นายธีระศักดิ

์

สิงห์คง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

นายอนุรักษ์ บัวหล้า
๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

นางสาวศิริรัตน์ พลโต
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒

นางสาวสุกัญญา วงษ์ละคร
๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

นางสาวอภิชญา จันโดด

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ โนนตาเถร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สระพล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กชายนครินทร์ มันบุรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายนัฐพงษ์ ยวงแก้ว
๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สิงห์ศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กชายปรมินทร์ สีถิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายไพโรจน์ ปสสาวะโท
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายรสมันต์ ไชยบัง
๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายวันชัย ถือคุณ
๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงกฤติลักษณ์ สุขเพ็ง
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงชลธิชา โลเกต
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงชุติมา ปสสาวะสังข์
๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงดวงกมล พรมดวงสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยภูมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงปยะดา สินเทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงพัชรี ทดหล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กหญิงภวพรรณ ดีแปน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงวรรณวลี ซ่าอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงศศิธร สินเทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงศิริรักษ์ แก้วอาษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะคาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงอารียา นนท์เสนา
๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายจตุรงค์ จันทโชติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์นอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายตะวัน พรมดี
๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายธนากร สอนบาล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายธนากร แก่นจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายนทีกานต์ จ้อยบุญมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายภูเบศร์ นาแข็ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายวรรณชาติ ดีแปน
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายเษกสิน เพลไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายสรายุทธ เรืองโภชน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงกฤติยาณี จูบมะโน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงกัลยากร ประพงษ์
๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงชลิตา มะลิโค
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงทอฝน สมีพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงธนพรรณ สีขอน
๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ศิลปประกอบ
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ หยาเตียน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงบุรันทรา ติงยะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยแสนทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงพรสุดา โพธิราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงระพีพร มะลิโค
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสิริตรี พันโยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงสุนิสา ประวันเทา
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงอรทัย มาตรสงคราม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงอริสา เรืองโภชน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์แสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายธนบัตร ประวันเน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายนิธินันท์ จันทจร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายไนยชน สอนเคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายปฏิพาน พูนไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายพงศพัศ สงเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แพงจ่อย
๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายเมธา ปะผาลา
๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายราชัน พรมลาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายสิทธิพล บุตรวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กชายสุเมทา โสบ้านบัว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายอนัตพล นนท์จุมจัง
๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ โพธิพิน

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะพิมพ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงธัญญาพร แตกหนองโน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงปยะฉัตร ไชยโคตร
๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงพรรณวษา โนนตาเถร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงยุวฉัตร เนหล้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงวนิดา พลไชยขา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงวิภาพร แก้วอาสา
๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงวิสุดา ชูเสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงสุชากานต์ เสือน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสนหล้า
๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายกันตพัฒน์ พิมดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายเกษมศักดิ

์

เทียบเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กชายฐิติวัฒนา อินบรรเลง
๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายฑิตกุล แก่นพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายพัชรพี หงษ์พรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายภาณุมาศ อาจหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายภูชิต แพงจ่อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายภูมินทร์ คำจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายวัชรพล สอนสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายศราวุฒิ ศรีสุรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายอดิเทพ เวียงอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงณัฐริณี สีขอน
๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงปฏิฏญา ปะละกัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงมยุรี สุริรัตน์
๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พิศวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ จินโจ
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงศุภักศร แสนมาตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงสุณีรัตน์ ด้วงแหวะ
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ประโคทัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงสุมาลี สาระพรม
๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงอภิวัลย์ เทือกสีบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงอรปรีญา สีหามาตย์
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงอรวี ะสาวะเท
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงเกรียงศักดิ

์

จันบุดสา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงพรพิมล พานิชชา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายเกียรติพงษ์ ปะละกัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กชายชรินทร์ ทองใบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ โคคร
๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายเทวราช ปสสาวะเท

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายธวัชชัย ปกะตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กชายธีรภัทร แก่นวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายเนวินต้า ทบวิชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายปภัสพงษ์ วังคีรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายปรัตถกร ทองคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายปริวัฒน์ สนิทลุน
๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายมารุต จันทะโชติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายวุฒธิรัตน์ บัวระบัดทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายศุภณัฐ ศิรินารถ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายอดิเทพ แก่นพรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓
เด็กหญิงกฤษดาอัญญา

สารชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนนเสนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงชลดา โทแหล่ง
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงธนาภา ลาเบาะ
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงธัญยพร วงศ์สมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงนาฏนารี จริงระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปะระกัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ดีกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทะนวนรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงอินทิรา อินคำ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายไชยา สีขอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กชายณัชพล จำนงพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปสสาวะเน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายธีรวัต โพธิงาม

์

๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายนพรัตน์ เปรมปรีดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายประดิภัทร์ คะณะพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ชาดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายเพิมพูน

่

แสนหล้า
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สำพล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายภูริทัศน์ แก้วอาษา
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายรังสิมันตุ์ พันแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายสธน เทพนำเทียง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายสินมหัต บุตรวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายอดิเทพ มาสิงห์
๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายอภิเดช แก้ววันทา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงชฏาพร ปองปดชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงชลนิชา ด้วงพิทักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงณัฐวดี พุทบุรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงดวงพร บัวจันทร์
๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ โคตรโย
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงบุตรสตรี ศรีบุญเรือง
๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไผ่สูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงวิชชากร พุทไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายกิตติคุณ วันระภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายกิตติภัฎ มะธิปไข
๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายกิตธนาภณ คำเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายคเณศวร โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายชยานันต์ แวดไธสง
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายธนายุต ปูแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กชายพีระภัส เกิดพงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายมิงขวัญ

่

วรรณะประภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายยุทธนา เจริญใจ
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายสมบูรณ์ มากอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายสุมินต์ธวัฒน์ คงประจบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายแสงดาว มีวงษ์วิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายอดิศร พาพิทักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีแก้วกล้า
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาบบัว
๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงกันยาพร แก่นพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงจารุชา พลไชยขา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ แวดไธสง
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พุทบุรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงนฤมล สัจจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงนิชกานต์ หยาเตียน
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงพิยะดา ยางทุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงพิยะดา แทนเตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงเฟองฟา สีทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงภรณ์ธิดา นามโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ละคร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงอรพรรณ แก้วอาษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ ไชยดา
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงอาภัสรา ยวงแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

นายมนตรี ถำหิน ๗/๐๒/๒๕๐๗ โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

นายอริยวัฒน์ จันแดง
๑๙/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

นางรัญจวน แคนติ
๖/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

นายทศพล บรรยง
๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยบัง
๑๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

นายสมเด็จ น้อยตำแย
๑๑/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

นายบุญชิต ดอนแสง

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

นางนิภาพันธ์ ประตา
๑๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

นางสาวสีไพร สีขอน
๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

นางสาวเทวี โฉมงาม
๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

นางสาวนพัชรพร มาลา
๑๑/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

นางสาวพัฒณ์นรี พงษ์ประยูร
๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

นายอนุชา สายสิงห์
๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

นางสาวปาริชาติ ประวันตา
๑๐/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร
๒๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

นางสาวอัญชลี สกุลอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

นางสาววราภรณ์ พระนคร

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

นางสาวระพีพร พันธ์สะอาง
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปอย
๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

นางสาวสุภาภรณ์ จัตุชัย
๔/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

นางทิพย์วัลย์ ปดลี
๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

นางสาวมลิวัลย์ เย็นเสนาะ
๒๔/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

นางรัตนาภรณ์ น้อยลำ

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

นางสาวเมธยา พลพิทักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

นายยุทธนา เกียงขวา
๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

นางสาววิมลมณี ไสบาล
๒๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑
นางสาวธัญญารักษณ์ เอียมศรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

นางสาวกัญญา ภูมิสุวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

นางรัศมี มณีจักร
๑๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

นางทัศนีย์ บริบาล

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายธนศักดิ

์

มุงเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายกฤษดา แก้วอาษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายพลพล หรัตนไชย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายกีรติวรโชติ แกตต์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงปนปณัฐ ศิวธรรมรัตน์
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายอภิปรัชญา สุภัทรากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงนภธิดี อาคะจักร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายณัฐพล ชมพู
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายกอบบุญ เผือกโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงธาวิณี แก้วอาษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงศกุลตลา ผุภูเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายจตุรพงศ์ แสนหล้า
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศักดาคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา วัดโชติการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

นางรัชนี พิลาอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

นางรุ่งนภา อามาตย์พล
๐๖/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

นายจักรพันธ์ วิเศษฏศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

นายคณานนท์ สืบแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

นางสาวภัทรวรรณ กลางสุวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

นางสาวพนม บัวบานบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

นายไสว เพชรบุรี
๒๒/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอพล มิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงอาริยา อูปแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงเกศิณี น้อยศรี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายภัทรภณ สุขหลวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กชายอันวา จ้ายหนองบัว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายคงเดช แก้วบับภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงธนัชชา ดอนสมจิตต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงพีระดา สิทธิเลาะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายศาสตราวุธ สุดเทวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายกนกพล พิมพ์เสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายทศพร ไชยโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กชายนวพล แสนบุญศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายประจักษ์ กาดนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงปริศษา ทองแสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงพนิดนาฏ คมสำโรง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กชายวายุมล มาลัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงอริสา ลามัชชิมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขอาสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงชนิตา ภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงชลธิชา มากกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทบพวก
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอดทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖
เด็กหญิงประพิมภรณ์ อุปมานะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ กันทาราษฏร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มัครมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แหล่กาสินธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงครุฑชาติ ธรรมพิชิตศึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงจันจิรา สินโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนปญหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ สิงห์หาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช ลาบัวสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กชายฐิติวัสส์ เลิศวิรุฬห์กุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กองแสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กชายดัสกร ทุมเทียง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสงขุรัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายนพกร สืบสำราญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีชุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

นายปรมินทร์ นาหนองตูม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

นายภาณุพงศ์ จันยุ้ย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

นายภีรพัฒน์ คงสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กชายภูวดล อำไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

นางสาววรรณพร ชุมไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

นางสาวศศิประภา ปะโพทานัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงสิรินนารถ ไสวงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงสุปรียา พลอยไทย
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

นางสาวสุพรรษา ไปดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายอาทิตย์ ร้อยมะณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

นางสาวอิสริยา อุนโล
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

นายธวัชชัย บัวบาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

นางสาวนพมาศ มีโพธิกลาง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

นายภาณุพงศ์ วงษ์เห็ม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

นางสาวรติมา ปตาระโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

นายรัฐพงษ์ ทองสันต์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

นางสาวรุ่งนภา นวลจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

นางสาวลลิตา จันโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

นางสาวศิริมา สืบสำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

นายอดิศร พรมแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

นางสาวเพ็ญวิสา เพ็งพลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

นางสาวกรรณิกา พิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

นางสาวจันทิมาพร สมบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

นางสาวนรีรัย สีมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๗ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

นางสาวปนัดดา ลอยคลัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

นางสาวผกามาศ ชาอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

นางสาวมลิวัลย์ กันสถาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

นางสาววาสนา พรมเจดีย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

นายวิทยา ทองมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

นายวุฒิชัย เจริญสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

นางสาวศุภาพิชญ์ พึงเปยม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

นางสาวอัญชรี คูณมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

นางสาวเกตุไพลิน ราศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

นายเกริกเกียรติ สมวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

นายเดชาพล สีผง
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

นางสาวเบญจมาศ ฤทธิศรไกร

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

นางสาวเสาวณีย์ ทับทองดีเลิศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โตเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายอดิษร ศรีชุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงเทพธิดา พิมลนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายพุทธิพันธ์ ตันตุ้ย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา กาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายภัทรพล ฤทธิค่อม

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงชลิตา สิงห์เสนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายธีรนันท์ เงินจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงพัชรี สุดสงคราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กชายภูวนัย จะเชนรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายวุฒินันท์ โพธานะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงศิญาภรณ์ สุคนธมาลย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายสิริมงคล จันทา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงอรรัมภา ทักษิณ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กชายธนากร วัดแผ่นลำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงนาตาชา มลิวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีบุดดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงยุพาวรรณ ด้วงชมภู
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อันมาก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายกิตติพจน์ รัวไธสง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ขวัญล้อม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายศาสตราวุธ รักษาภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๘ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงอภัสรา กาดนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงอารยา จันยุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงจิดาภา พอกสนิท
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงชนัญชิดา จิตนอก
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พุทธเนตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายณัฐพล ชาวทองหลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงณิชา ทิพย์สีราช
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายธนวิชญ์ บัวคำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันมณี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงนัทตะวัน ลุนดาพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ สุริยวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายปติพัฒน์ คุณมะโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เงินจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมวิเศษ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมหน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงศิรินทิยพ์ อ่อนศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา อรเวียง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ลิวกระโทก

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงกนกกร อิศรา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กชายกฤษณนนท์ แสนบุญศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงการน์ธิรา สินโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงจิรวรรณ สีเน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ งามเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ช่วงไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายธนดล ทองนาแก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายธนากร เพิกนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงนำฝน วิชัยวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ คำแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายรติพงษ์ สีกุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ผาดนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงวิภาพร ถัวกระโทก

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงสรินทิพย์ พิมพาสูง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กชายสัญญา ไวสาหลง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายสิรายุทธ อุ่นเวียง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๙ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายสุภเวช ติกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายเกษมสันต์ อะโน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงกนกกานต์ สิงห์หาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เผือดนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงกุลสตรี มัครมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงกุสุมา โพธิกลาง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กชายจารุกิตต์ สาแช
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีอุดม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายณัฐกรณ์ เกิดวิถี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายตะวัน ฉลอยฉิม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายธนพงษ์ ศรีจันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายธนากร วงศ์จันทร์ลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงพิกุล โคตรเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ลือคำหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงวินิทรา ธีทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายสรายุทธ มอไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี จิตรนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงอารยา ชนะเพีย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายทัตพงษ์ ชำกูล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายนนธกาล ศิริเวช
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายบริบูรณ์ เดนโม
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายพชร อำไธสง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงวรัญญา บรรเทาทุกข์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

มูลสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายสุทธิสาน ชาวทองหลาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงภาวินี แก้วหน้ามอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ปดตาระโพ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงภษร สุนันทกาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายวิชัย สาลี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายวุฒิชัย เพียรแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงอชิรญา สวัสดิผล

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายอติชาต ทักษิณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายซาร์วิช ดาส
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงบุรพร ชาวทองหลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงฟารุ่งรัตน มีหนู
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงสุพรรณิษา สืบสำราญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายอนุกูล โพธิชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงอมิตาดา รุ่งเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กชายเขต นวนนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ผ่องแผ้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กชายธนธรณ์ พิมพ์เสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายธนพล ราศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กชายธีร์ธวัช วันจงคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กชายภาณุพงษ์ อินนันใจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กชายรพิพัฒน์ ปานาราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ราศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กองเศษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ กดนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กชายโสภณ หอมหวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา สีเทียมเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายจิรพงษ์ ชาววาป
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยอาษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงดาราภร ปองสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายดีเนสวาร์น ชันเดรน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายพงศกร ลาดทา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงวรัญญา สุระมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงศิรินภา ผ่องแผ้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายศุภนิมิต ปองดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายสิทธิพล ดีรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กชายอนุชา ปานาราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงแพรวา ชัยเสนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

นิลไพรัช
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายธนดล หางลาสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ชุ่มอินทร์จักร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงณัฐชยา มัครมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายพิพัฒนพันธ์ ด้วงชมภู
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงสิริยากร เถือนมูล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงสุทธิดา วงลอย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงอัญมณีฉาย เหลาเป
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ การบรรจง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กชายกฤษฎา สีสุวอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายณัชพล ชนะภัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงณัฐชยา พรมเกตุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทีทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ทีทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงนันทิยา ปุราทานัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงปณิดา ลอยคลัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายปวริต อุดม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายพีรพงศ์ เอกพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงสุนิษา ทองนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายอภินันท์ บุญเยียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงกุสุมา อุทธา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายชาคริต จันทึก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงนภัสสร จันทารัก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงนันทิดา แก้วมณีย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายนิธิทัศน์ สมหวัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันรัฐบาล
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

ปุเรนเต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชรทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงธนพร ชืนจัตุรัส

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ มีชารี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายเฉลิม ทาอุสาห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายกฤตภาส อู่เถือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายณัฐนนท์ ผาค้อ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายดุลยเดช นารีแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงนิลยา บรรเทา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายพีระวัฒน์ เชียวชาญ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายสิริโชค ศีลาหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กชายชานน จันพลแสน

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายประสิทธิ

์

พลมาดีกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายมนตรี มาลินทา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗
เด็กหญิงประกายทิพย์

ชะนะสาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงสุภัสสรา นะหนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงเทพศิริ ยามใสย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายกันตพัฒน์ คุณล้าน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงจังคนิภา ดีเสียง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายดิเรก ราชคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายทีปกรณ์ กอกอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายธนกฤต ศรีบุดดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายธนพล ทองดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงธนาวดี ศรีทุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายนธี รินทะรึก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงนฤมล นาทาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ พลราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายนิติภูมิ พงษ์พันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงนิสากรณ์ ประจันตะเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงนุชธิตา ไพรสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงนำเพชร เนียมทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงปริฉัตร มะณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงปวีณา ยวนไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายปยะวัฒน์ พรมศาตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงพนิดา สละ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงพรพิมล ประเข
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ อาตมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงพัชริดา ลาวัลย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขุนแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงภรณ์พิกา ว่องไวพิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงภัทรมน คำชมภู
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงมินลดา โสรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงยุวธิดา แฝงดาหาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำมูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายวัชรินทร์ ปะสาวะนัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายวันพรฎ์พรม สุวะคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายวาทิน คูหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงวิชิตา พรมนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงวิทิตตา ทานะขัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายวีรวัฒน์ กิงแก้ว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายศราวุธ ภูเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายศักรินทร์ ยอดจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระมนตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา เชือคีรี

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงสมฤดี สิมสาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงสมัชญา พรมแสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนสา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงสุจิตรา อร่าม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายสุริยา ทองยศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงสุวิษา โพธิขี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายอดิศร ศรีวิชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายอนันต์ติชัย กางโงน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงอภิญญา สุปะมา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงอภิญญา แสงทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายอรรถกร ลุนสำโรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ กงชัยยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงเก็จมณี อวนศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปรือทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายเฉลิมรัฐ ทวยเทียง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายเมธา จันทร์หอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงเมธาวี สงสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงเมรีย์ โสตะพราหมณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผิวสะอาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำเขียน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายเอกราช สร้อยไข
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงแพรพลอย ถาเหง่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงกรรณิตา จันทาศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กชายกฤษฎา สนันเอือ

่ ้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงกฤษฎาพร บุญเกิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตณ์ สุวรรณไตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงกัญยารัตน์ ไมล์หรือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายจักรพันธ์ กาจหาญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงจิรัญญา กองสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กชายชยากร กอพิทักษ์กุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงณัชชา อร่าม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา กฤษสมัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงณัฐนรี เฉิดไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงณัฐพร วรสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายดุษฎี พิบูลย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงนนทวัลย์
อภิกาญจนานนท์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายนพรัตน์ ทองขาว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายนรานนท์ งามเลิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ จันทร์วิเชียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงนิลรวัลย์ เค้าแคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙
เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์

บัวอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายปฐมพงษ์ พลบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายประสิทธิ

์

แซ่คู
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ทุมพิศาล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายพงศ์เพชร นาแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาวศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ย่องเหล่ายูง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายพิรชัช ชำกรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงรุ่งลดา หมู่โสภณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงวรรณษา สริกรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายศักดินรินทร์

์

แทนธานี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายศุภณัฐ ท้าวนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงสิริกร สมจิตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงสุนันท์ธา เดือนขุนทด
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงสุภกร จินานิกร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงสุมินทร์ญา อรินต๊ะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายสุรไตรภพ ปุสธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงสุวิมล พันโนน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

อวนญวน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงอรัญญา รัวไธสง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงอินทิรา วงค์ดวน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงนรินรัตน์ ปาปะกัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ นาดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงญาณิศา ศรีวิเศษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พุทธลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายณัฐชนน พงษ์คำพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายณัฐพล พิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายนครินทร์ ยุวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายปณิธาน สืบสำราญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายปรริต คำหลอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงพรรณผกา ราชคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายภราดร พรมเกตุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ พันสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา มะกา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงวรนุช แสงบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายวรากร คหะวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงวันวิสา จังหวะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายวุฒิชัย แจ่มจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ อึงวงค์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กชายเอกรัฐ ศิริบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายกัณฑ์อเนก เซ็นทองหลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายก้องภพ บุตรรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายจตุพล ชนะดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงชุตินันท์ จังหวะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงณัฐชา พาเมืองพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายณัฐดนัย มะคุ้มใจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงณิศาชล เหง่าแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายธีรพันธ์ ปุเรนเต
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายนพดล วรรณพิบูลย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงปาลิดา บุขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ บางปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ เกตุพิบูลย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายพลวิวัช เพียแก่นแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายพิทักษ์ แทงทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายภควัต พรมนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงวัชชิราพร เกตุพิบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายศรายุธ ทองเฟอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายศุภกรณ์ กล้าหาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ พูลเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กชายสุมิตรศักดิ

์

จังหวะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายสุวันชัย ไกรวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงอรอุมา ปญฑิตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงอรุณี อินลุน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายอัมฤทธิตพล

์

เรือนคง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายเดชฤทธิ

์

สิงห์เสนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงเสาวภา โอภาพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กชายเอกราช พึงพิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายกฤษฎา แสงตาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงกัลยา ภักดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายขวัญศักดิดา

์

มาระศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายคณิศร สีหานาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายฉัฐบดินทร์ นาโสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายณัฐพล หมูเหลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

นายณัฐพล เหง่าแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายณัฐภัทร แสงตาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตอฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กชายทรงวุฒิ เสียวโพนทัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงทิพจันทร์ สิเนหันหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กชายธนธัต ชันขวา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

นายธนากร พาหลง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายธีระภัทร นาสังข์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

นายธีระศักดิ

์

สุนทรแตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายนพดล โสนามิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงนิตยา บุตรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ชัยภูธร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายบารมี อาจยุทธ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายประกาศิต สมีนาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงประภาวดี ปตายัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงปอรรัชม์ สุขรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายปณณวัฒน์ แสนบุญศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปูแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายพีระพัฒน์ รังสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายระพีพัฒน์ พลมาตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายวันมงคล ชืนจัตุรัส

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

นายวุฒิพงศ์ นนดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายศักดิธรณ์ จันโท
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สระสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายสถาพร พลกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

นางสาวสมร สาสิม
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงสุชาดา ตำไต้
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

นางสาวสุพัฒตา แคว้นดอนฉิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงหนูกัน กุลสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงอชิรญา ไหทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายอณุชา รสศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายอนันต์ หลุมนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

นายอภิชาติ มาจากนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ ปานพูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงอังคณา มังมูล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงอิสรา สุริยันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ขวาโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

นางสาวเจนจิรา พลค้อ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กชายเจษฏา เหล่าพิลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงจิราพร มะธิปไข
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงชุติมาพร สีดาพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงฐานิดา ตันพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายธราธร ทะรังศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงนิภาพร ผิวทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงปณิตา สิงห์เสนา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงปยฉัตร ศิริวัชรศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงมลิวัลย์ ผันผ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงวริศรา หาญชะนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายกฤตบุญ แสงตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ มุยจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สุนนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงพรกนก ราชแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กชายภูวดล จันทะวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงศิรินภา กาพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสุธีธิดา ถินทัพไทย

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา สุนนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงเกศริน อาจพงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กชายกรกต มัตถะปะโท
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงสายฟา จันมีชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงบุษยากรณ์ หลักโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงพรหมพร เขจรกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กชายวทัญู ไชยดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงวาสินี ฉันสีมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายศักดินนท์

์

เมืองกุดเรือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงอธิชา ลาคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา ผิวทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงกฐิน ทรัพย์นา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายธนพล ศรีษะนาราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายธีระวัฒน์ นาตาแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายนิเวศน์ วงค์เงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายคามิน มืดอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายจักรพงค์ แก้วนามอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตรโค้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายประวันวิทย์ กอไผ่น้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายพลพล สิงห์เสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายวิสิทธิ

์

ฮ้อขุนทศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายศุภฤกษ์ มะธิปไข
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายสหรัฐ แก้วเตชะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงสุภาพร คุ้มแวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายหัสดินทร์ นารีจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงอธิตยา นาคะอินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายอภิชาติ สุวรรณวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายอภิลักษณ์ มะธิปไข
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงณฐินันท์ นาชาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายดวงใจ ตาติยะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายธนพล จงทัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ผลช่วย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา วันนิวาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา สีม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายธนโชติ ขุนจร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายลาภวัต มะลิยศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กชายวชิราวุธ นาอุดม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงวิภาวี ประชาริโก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายศตวรรษ ประดิษฐ์จา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงสุภาพร จูน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายณัฐกรณ์ ใจสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายอัศวยุช สัมมาแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงฉัตรธิดา พาที
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายชนาธิป สารภี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงปาณิศา ชัยวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงอรัญญา พรมมันทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงเจมจิรา ลวงกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายกิตติกร จันนามอม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงกนกอร แก้วคูณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายพุทธิพงศ์ นามพิเศษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายศราวุฒิ ไกรสร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายสิทธิพล ระดาภรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงนัฑริกา ศรีสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วนามอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายธนะพงศ์ สุปะมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายวายุพงษ์ นามพิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายกฤษดา ด้วงศาลา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงกัลยกร จันทาทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงมลทิรา ถุงแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กชายสมเกียรติ จันทมาศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายอนุชา โนนทิง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงอรดา กระทุ่มนอก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายอาทิตย์ กุลวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงญาณิศา สร้อยกุดเรือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โคตชัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงนันทวัน พลสงคราม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายนิรุช ชุมดาวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงภัคจิรา เกตุพิบูลย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงภัทรภา อินทรวิชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๐ / ๔๒๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงสกาวเดือน ชุมผาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา แวดไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายสุภณัฐ ศรีสุภะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายอุดรชัย มิสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สำนักโนน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แว่นไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงพลอยนรินท์ ยอดทหาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายพีระพัฒน์ สมมิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ วงศ์อินทร์อยู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายกฤษณะ สังสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงจิรพร มูลแก่น
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กชายบรรยงค์ สุทธิวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เตียวหุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงนราทิพย์ รอตศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายภานุพงศ์ โคตรมิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงมารียา ภูมหา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายรุ่งภพ ทองดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายอนุพนธ์ ศรีชุม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายอาทิตย์ บุญเรียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงเพชรลดา พันธ์งาม
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงเอวิตรา พิชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายกิตติพจน์ อินทะมาตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กชายณรงค์เดช กองศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายวีระพล เทพภูบาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายบุลิน ฝายเปน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุพิกุล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงสายธาร ศรีกล่อม
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงรุ่งการดา จิตรเพิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กชายอนุรักษ์ โคฮาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ข่อมขันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงจิรัชยา ลาสุนนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายชนกานต์ สนูหมืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กชายชิษตณุพงศ์ รักคะติง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คุณล้าน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงนลทิยา ลอยคลัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงพรนภา ชนะพจน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายภัทรพล คุณล้าน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ มงคลศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงรุจิภา วงศ์จันทร์ลา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงรุ่งธิดา เอียมแสน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ภูโสภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงสิรินดา ทีทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงอุมาพร กุลวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายเจษฎา เกตุลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายเทียนชัย จันทร์หอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โคบาล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงกนกพร ตันแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ จำปาทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงกุศล อ่างบุญมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายจิรภัทร จันทาสี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงญาณิศา ขุ่มด้วง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กชายณัฐนนท์ พยมหล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กชายธนทัต ชูสนิท

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เหลืองสุวรรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงผกามาศ ไสยศาสตร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

โคตรคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กชายพชรพล ผาจำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงรสริน ทอนแสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ทีทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายลัทธพล จันทาสี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ โคบาล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงศุภกานต์ ทาเกิด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา จันทาสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา บุญเสวก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายสุธีร์ ศรีกล่อม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงแพรวา ตรีศิลปวิเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงกนกนาถ คุณล้าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงณัฐชา ชัยภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๒ / ๔๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายณัฐพล นามสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กชายธนากร นิยมพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กชายธีรภัทร ฝายเปน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายนรินพรหม ข่อมขันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน เกตุพิบูลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงศิริพร ศรีกล่อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงสมฤทัย สีหานอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายสุกัลย์ แสนโคตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กชายสุวิชา อามาตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายอภินันท์ โนนโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายอัษฎา นารินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงโสภิตนภา หาญโงน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กชายชลิต คำภูษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายณรงค์กร วงษ์ชัยเพ็ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุพิบูลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายณัฐพล วงค์ละกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กชายพันธ์ธวัช หล่าชน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงพิลาพร บัวแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงภควดี หมืนวิเศษ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กชายอิศรา กุลวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายพงพัฒน์ ทองดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กชายศุภฤกษ์ สนูหมืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงกฤติยา ก่อผล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ใจดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายประติพัทธ์ บัวระบือ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ พานตะศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มาอินราช
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ ศรีเม้ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงสุกานดา แอนุ้ย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีมาคราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์เพ็ญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์รัก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายจิตติชัย วงษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

คุณล้าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายณัตเย นาหก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงนิลยา ชมชน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กชายพันกร ทองพิทักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงวรารักษ์ ดีศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายศดิศ งามบุษบงทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายสรวิศ บุญสงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงสุธิดา จำเนียรพล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงอัญพร ศรีคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กชายเจษฎา จำปาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงมัลลิกา นาหก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงสุริยะเนต

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงสุธิดา จันทามี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กชายอร่ามพงษ์ จำเริญโชค
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงอาภัสรา ยอดขลูด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายธนากร ใจดี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงฐิติพร มาคะรมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ เล่ห์กล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงดากานดา เกษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายนวมินทร์ ทีเหล็ก
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายปรีชา ปชชาเขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายชินวัฒน์ เจือบัวขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายทศพร เงินไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายวรวิทย์ ช่างคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคบาล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงชลิดา โสกันหา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายณัฐพล พลเสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายณัฐวัตร สืบมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายวทัญู สิงห์เชือ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายวันฉลอง บุญพุฒ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายวินัย บุญพุฒ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ประโพธิศรี

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงสรวงสุดา ทบหา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงแพรพิไล สนิทเชือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงกนกพร สันทิตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร อรรคเสริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา อันพิมพ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พระยืนยงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงประภาพร ชัยดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กชายพัชรพล จิตรซ้าย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงมธุมาส ทองคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กชายรณฤทธิ

์

สีมาพล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงกฤตยา พัฒเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กชายณัฐพล เติมงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายภัทธรวัฒน์ เนตรวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ ดาวเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โทรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงแพรพิไล ชะนะบัว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มูลสูตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ปญญาพิมพ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ประโพทานัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายบุรินทร์ วิเศษศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายวศิน มันทยานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายศุภณัฐ สีคราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

พาหะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายพิสุทธิ

์

ประโพศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายญาณภัทร สวาสดินา

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายธนกฤต เลิศวิรุฬห์กุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงนิตินัดดา กางโงน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงปาลิตา ปองดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงศศิธร โพยนอก
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงกมลชนก วันสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายวีรภัทร อินทร์จูม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายชินวัตร จำปาไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กชายวัชรพล ศรีด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กชายศราวุธ บุญใบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กชายอภินันท์ ไกรสี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กชายกฤษฎา มาสวนจิก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายตระการ หล้าคำคง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายธิเบต คอกศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายนิรวิทธ์ พันมูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายปริญญา ไปแดน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายพิทักษ์ เรืองเสนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายฟาใส ภูสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กชายภากร เจียมประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายกิตติกร จำเนียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปุราทานัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายณัฐวัตร สังฆะรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายธนชัย ทาบคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายนันทภูมิ ชิดนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายประสงค์ศักดิ

์

วิเศษแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายพีระพัฒน์ เทียบศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายอานนท์ ลุนกำพี

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายคุณากร อ่อนตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายทศพร เสนาเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายปรัชญา สวาสดินา

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายพรประสิทธิ

์

กลีบจำป

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายวิทยา พระบัดศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กชายสิทธิโชค สีล้อม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายธีรชาติ คุมสระ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ มณีแจ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงวนิดา อ้นภูเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงพศิกา เฉือยกลาง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงศิรันญา จันทพิมพ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นคูณขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายลิขิต แสงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงสุภัสสร คำเบ้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายธนาการ แซ่รี

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงพิชฌาภา นวลมา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายอนันต์ บิดา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กชายสิทธินนท์ สังสมานันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายสุทธิพร ศรีษะเนตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายธรรพ์ธกร นามรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงกัลยกร กุลด้วง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงนงนภัส ภาวจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงอาจริณี ลีลาศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายก้องภพ เต็มผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายคฑาวุฒิ สุขเกษม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กชายสุริยา บนใหม่
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงวันวิสา สีเสือ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายนิติภูมิ นิลสาคู

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงชนาพร เนียมอ้ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงปนแก้ว โง่นนณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงมุธิตา เชือปรีชา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงมัธฌิมา สืบสนธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงวิชญาพร มะลิดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงคริษฐา เบ็ญพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงรวิภา สารเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ แก่นศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายณัฐวัฒร มาเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายปณณวัฒน์ คำสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายสิทธิพล โทนเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายนันทภัทร ปลืมวงษ์

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กชายทรงเดช พาพุฒ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ นามวัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงมนรดา แผ่นสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกสัตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌา เคหาห้วย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี บูรณทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ประภา สิงห์อาจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงบุณยาพร ผู้นวนงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงวิมวิภา ภูมิคอนสาร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญคล้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงพิยดา ติดโนน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ประจักเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงอัจฉาพร อำพึงมาตม์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ ภูกาสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงพัชรียา นรายศร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายวิวัฒน์ จันทร์สาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงอโสรยา สารเงิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงดวงเดือน เหล่าก้อนคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงบุสบา ศรีกันหา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงภัทรศยา หาญชนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายพายุ สีหาพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กชายอัจฉรีย์ ทองไทย ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายสุทธินัย ขุนพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ กองอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี บัวประชุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงวรัญญา มาเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงปาลิตา ไมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายยศพล นามวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายณัฐภัทร์ อาดสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายชัยมงคล เบญจพรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา จองวิเศษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาญอาวุธ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กชายสิทธิกร ต้นภูเขียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสนแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงศิริพจนี ลีคะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กชายฐาปนพงศ์ เรืองเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายปรวัตร รัตนขันแข็ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายอดิเทพ สารเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กชายวรวุฒิ เชือประสาท

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กชายอภิเชฐ ทองนวล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายณัฐดนัย โพธิฟนเรือ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงพิณชนก หล้าแสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงนลินนภา ชุมพล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงปรินทร สุดหล้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงพรนัชชา มากอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายเจษฏา ลอยเกตุ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายจตุพล ลอยเกตุ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงรัตติกาล ภู่สุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กชายศุภราช คานท้าว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายวัชรพล เสริมเหลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายธงชัย กำป้ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายฌานิศ ทึงสร้างแปน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายชาคริต ทึงสร้างแปน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กชายพีรภัทร วงษ์คำจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายวิชิต หาญกล้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กชายปวีณ รินอุด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงพิมพิศา ดีนิล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นวลบุญมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กชายพัชรพล ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กชายทินกร บุญโฮม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ หาญคำเถือน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กชายวัชรินทร์ แก้วอำภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กชายอิทธิกร อินกอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

สีลามี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายเมษา เค้พวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แกมคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงตะวัน ตอนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา มามือ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙
เด็กหญิงประภาพรรณ

ยศสุพรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงวารุณี เปงคอนสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงศศิธร แก้วคอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงพนิดา เค้นา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงปรีกมล เจียมภูเขียว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงวาสนา เชือสกล

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีคาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายกุลชาต โคตะรุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กชายจักริน แก้วทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงจิราวรรณ อินทพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงธนพร ศรีเลิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงธรรมพร ธรรมวงษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงธิญาดา นาสำแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงนริศรา ประนิสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายปถมพงค์ ทองประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชวนะภูตานนท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงศิริยากร เศษอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงอนัญพร เขียวหนู
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงปนัดดา กีรติวิทยากร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กชายวัชระ สิมจันทา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายศรัณย์ กองจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงศุภานัน รุ่งสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กชายเทวิน บุญไตรย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงนิรัญชนา ชารีบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กชายภูมินทร์ คำสอาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงอริศรา ผลเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงชลธิชา กล้าแข็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงธนัทชนก นาคพูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กชายปยะวุฒิ แก้วกาหนัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงภัทรภร คงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายศักดิธัช แสงแป
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายต้นตระการ จิตราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ปองบ้านเรือ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงญาณิศา สิงห์สำราญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อุทัยนิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กชายนพรัตน์ แสนพรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงนภัสสร ชาระมาตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ แสงสีงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงอภิญญา วิศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายกฤษดากรณ์ ตรงด่านกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายฉัตรมงคล ชาเคน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงชลลดา โทตันคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงชัญญานุช อันทะปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงมณทิรา เชือพรมมา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงมลธิรา ฆ้องบ้านโข้ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงศศินา ใจเพียร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงศุทธินี แสนบุญลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงญาดาวดี จ่าพิมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายธนภูมิ สัมมานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ โทดันดำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์ขาพา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายธีรภัทร์ วะมะพุทธา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงศรัณย์พร วิรัตน์จันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงสิรามล สิงห์ขาพา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กชายสุปรีชา ชรากาหมุด
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงพัชรพร ดรบ้านเขียว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายภูธเนศร์ พรหมศาสตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงวิราพร ไพรพฤกษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงศศิธร สมเฉียงใต้
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงกุสมา ไกลมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงทิพย์อาภา แหวนทองจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายธวัชชัย เชือพรมมา

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ บุญไตรย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายพงษ์ดนัย โพธิพันธ์ไมล์

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓
เด็กหญิงวรรณศิรินภา

แสงพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงสุภาเวียง สีเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายเจษฎา เหมชูยิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายนครินทร์ บุญมาก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงพรรณภษา รุ่งแหยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายเจษฏาวุฒิ สุปชชา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงธัญภาดา ศรีทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงไปรยา โสดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงรัชประภา เหลาเสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงวิชญาพร ภูมิโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงสมฤทัย คณานิตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายภูมรินทร์ กำดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงวันวลี หนูนามเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

นางขนิษฐา อันชำนาญ
๐๖/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
๑๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

นายยุทธพร ขุนสอน
๒๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

นางสุมาลี โคตรลา
๐๖/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

นางสาวเบญจลักษณ์ แซงเกษ
๑๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ การินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงนิธิดา วงษ์ตรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กชายพีรพัฒ เกาะสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงมัตติกา คำดอกรับ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงวรรณษา ขึนเสียง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โสดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐนิช ฉัตรวรกุลชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายธรรมรัตน์ กงพูน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงธัญภรณ์ ภูสีดิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายนิติพงษ์ แสงสี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงจิรนันท์ กองเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าทอง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงพรชิตา พลามีชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าทอง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงอภัสร โสดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าทอง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงชนัญชิดา สร้างนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงสุภาพร แสนพิมพ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงอัฐสริญา จดแตง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายจักรกฤษ มุยน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงปยะนุช ธรรมศิลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญไตรย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงมุจลิน หินเทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธรรมแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงจันจิรา ทับทิม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา แอแดง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายภูวดล พระบรรเทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กชายรพีภัทร โนนชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงวิจิตรา สมเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หล้านาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงปนัดดา มะแสงสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงอัมมาวดี สร้อยคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงนฤมล พรมฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายพันธการ พิจารโชติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงวัชริยา พงษ์พิศาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายปณวัฒน์ อาจภิรมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายพีรภัทร โคงศรีลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายอนวัฒน์ ทองเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงนพมาศ อภิชาติบุญมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงพาสิณี ดอนสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงวรรณภา ชารินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายขวัญชัย แสวงสาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงนริศรา นวลปด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงอุษณา แก่นบุดดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงปานิตา มีชัยมาตย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายพงศธร เจริญขวัญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงวริศรา จันคำเข้ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงสุมิตตา ศรีมุงคุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายกฤษฏา ทองกุนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายคมกฤษ เชียงเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงปยฉัตร รักชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงปริยาพร บ้งจ่า
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงฟาติมา นาชะวี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงนันทนาพร พัวโพธิ

่ ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงปริญญา สวยกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายจิรายุ วัลละภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กชายกิติพงษ์ แสนสีมนต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กชายขวัญชัย มาตชะนา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘
เด็กหญิงวิมนต์ลักษณ์

สีหนองคู
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กชายวีระภาพ วิเศษภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงอัจฉรานันท์ สิงห์ดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายเกียรติชัย ทาลี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงศิลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงเยาวภา ถาละคร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงจันสุดา โคตรภูเวียง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายชัยมนัส ม่วงลาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ โชคบัณฑิต
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงทิวากร มาตรวิเศษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ทาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงปภาวี งอกศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ท่าโทม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาตย์วิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงเกศินี เสนมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงสรัลพร กุนันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงสอางค์โฉม โพธิคำใหญ่

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงศศิธร ทีภูเวียง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงรัตติกา แก้วแก่นคูณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงจิลาพร ปราณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายนนทกานต์ สุวรรณขวา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงพจณิชา กุลจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายพิชิต มาวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงวาสนา โนนหิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา กองค้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงกุลนัดดา ลำเพยพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงจิรัชญา เพชรนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงชญานิศ บุตรเวียงพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายธวัชชัย บุญวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงบุณยานุช ทับสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงพิชญาภา เดชสิมมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงวิรุยา ธรรมวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงอรญา แพงด้วง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายกฤตานน ศึกษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายกิตติกวิน ปุผาลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายพีรพล อนุศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงวรรณภา บุญนาค
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กชายวีรภัทร ราชเหนือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายวีระพล โคตรเวียง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายสิทธิโชค สิงห์สำราญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายเรืองยศ วงษ์ปญญา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงกุลณัฐ ฮามพิทักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงจารุวรรณ เนืองภักดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงธันยพร แก้วเวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ผิวผา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงธินัดดา จารุตัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงนิลปทม์ หมันงาน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงประภาพร แพ่งพนม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงพิชญดา สำมะลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงภูริษา สมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงมณฑกานต์ นันตะนัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิมประจบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กชายวีรภัทร ปทถาพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ คำคูณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงศศิธร สอนมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงศิรฏวรรณ หล้าอภัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงศิริญญา กาบแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงศิริวาลี อุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงศิวัชญา มีโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงศุจินันท์ หลาบคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงสิริกัลยา หอมสมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงสุภัตรา ไชยรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงสุมนจิต แสงฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ กองสมบัติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ จันรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงอภิสรา บัวศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงเนาวสิริ แผงนาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ อชิรเวโรจน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงจณิสตา ถุงเกษแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายจักรพรรณ หยาดเกษมศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงชลทิพย์ ศิลธรรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา หินเทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พงษ์สระพัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายดุษฎี อินทรประสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไชยวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงนภาภัค ปราบแกะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงนันธิชา มูลตรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงนาฏกัญญา กัลยาวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงนิธิพร คำเบ้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงนิรชา อุเทน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีสุทอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงพลอยชมพู แก่นบุดดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายภมร เกษร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กชายภาณุชาติ อะเวลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงรัชนก อรัญสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายวัฒนชัย เขียวประดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงศรุตา เครืองศรีพงษ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ลากูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงศิริญญา ถานะพงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายสาตราวุฒิ ชาญจระเข้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายสิทธิโชค สิทธิหุมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงอนุสรา ขวัญวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิลาคง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงอมรทิพย์ นามนวด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายอลงกรณ์ อารีย์โรจน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กชายอาคเณย์ ศิริวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงเกตุมาลา โพธิเสน

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายเดชาวัต วามิล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายเทพรัตน์ นามบ้านผือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กชายไชยโชติ ชูกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ชาวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงดวงกมล ทองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงพานทิพย์ นามนวด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงศุภวิภา อันชำนาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ แสนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงขวัญชีวา กันภู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงจันทิมา ศรีหานนท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผู้มีสัตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงชลิตา โรจนะชารี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงทิพสุดา ประสานญาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายธนภัทร ศรีเมืองช้าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายธีระพงษ์ จุลาบุตรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล หวังเจิมกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ พลสวนทีป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วฤาชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ คงสมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงมินตรา ศรีพิพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายรชต ดงแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กชายวัชราชัย หอมสมบัติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงวิภาพร บุตรสิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายวิศิษฏ์ พูลพุทธ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายศรายุธ โกมล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรศักดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงสิริพัสสร วันบุรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรณษา เขียวผ่อง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงสุพรรณษา เรืองทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ จันทร์แซง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงสุภาวิณี ประสานญาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงสุวภัทร ลมรสย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงอภัสรา ตากลม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงอภิสรา เม่นขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายอรรถชัย อินทรีย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงอาภรณ์ กุลสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงอิงอร จันทะรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงแพรวนภา ศรีบุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คำมงคุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กชายคีฆะวัน วังทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงจิราพร ระพรหมมา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายชัยศักดิ

์

จันทะแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายณัชพล ตุ้ยแคน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงณัฐชา อุ่นเวียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายณัฐพล คำมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ครองยุติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงปวีณ์กร คำอ้น
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงปยะฉัตร เภาพาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายพงตะวัน พามี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ โมมะเกือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายพันธนิสร ไหมศรีกรด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กชายภากรณ์ ศรศักดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ หล้าสิม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงภาวิณี บุตรสิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กชายลาภิน มีหมู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายวีรภัทร คำเหลือ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กชายศุภกร อินสุนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงศุภัชชา สีแห็งโคตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงสิรีธร นวลเกษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงสุภรัตน์ สุนทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กชายสุภัทรกร ทองเหง้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงหัทยา ลาภเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงอภิญญา ทาเทียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ปุยภู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ พรมนนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงอรอุมา ชารี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงเกศินี ลาภประสบ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กชายเจษฎา เชือนาหว้า

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา โยธาทูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชยา พิมพ์วัลย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายปรีชา พิมพา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายธนดล พันธ์ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

นายธวัชชัย สิมาเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

นายพัฒธนพงษ์ สิงห์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

นายพุฒธิพงษ์ ไชยสงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

นายรพีภัทร แสนวิเศษ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

นายศรายุทธ์ สอนละ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

นายอินทรรัตน์ นิลภูผา
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

นางสาวกัญญาวีร์ ต้นโลห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

นายกิตติศักดิ

์

พิมลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

นายชัยชนะศักดิ

์

ทิพอามาตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

นางสาวณัฐสุดา คำฆ้อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

นายธนพร สุดอุทธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

นายธีระศักดิ

์

จันทแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

นางสาวนภาพร โพธิสาวงษ์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

นางสาวนิรัชพร พงษ์กลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

นางสาวนุชจรินทร์ สิงห์วงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

นางสาวบุณยาพร สุนันท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

นายพงศธร พาลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

นายพลนรัตน์ วิจิตรศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

นางสาวพิชญานิน หิงษ์ชารี
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

นางสาวลักขณา สามารถ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

นางสาวสุทัตตา เพลิงเทียน
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

นางสาวกิงแก้ว

่

ลุนดาพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

นางสาวชฎาภรณ์ ทองสิมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

นางสาวชนรดี ชัยเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

นางสาววรรณวิภา อายุคง
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

นายวิทูรย์ สุริยันต์
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

นางสาวสายรุ้ง อ่อนเหลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

นางสาวอังศุมารินทร์ คงสมบัติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

นางสาวอารดา สีดาเขียว
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

นางสาวอารียา ชาญญานนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงชุติมา หาญเชิงชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน อิมสมบูรณ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงศศินา ชาฮาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงอทิตรา สงมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงกมลชนก จุลลาบุดดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายกิตติชัย สีแหงโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ กรวยทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงกีรติการย์ หาผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายจักรพงษ์ สิงห์วงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กชายต้นกล้า ดวงมูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงธนทรณ์ นวลเกษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงนพวรรณ แก้วพิลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คนไว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงมณฑิตา สำมะลี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายมนต์ตระการ จุลลาบุดดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงอชิตะ เทือกเพีย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงกรวิภา เชือนาหว้า

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กชายกรองพล สีสัตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินกอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแหงโคตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ปญโญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กชายธวัชชัย ชาวเชียงยืน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เดชแพง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๙ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงยลรดี ลาภโชค
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงศศิธร พรมรวงชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายอัษฎา จันทะวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงอาทิติยา จำปา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ภูพันนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายกิตติธัช สนันเวียง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายธวัชชัย รัตนเมธาโกศล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายธีรเดช เดชแพง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงนฤมล สุขภิบาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายนันทพงศ์ อายุคง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายปรเมธ วิเศษชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงพรรณวษา เหลาสีคู
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงรัชนก บุดดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงศศิภา สิงห์ทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงอภิชญา บุดดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงเกศศิณี สีพุทธา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงเกษศรินทร์ พิมพ์สิม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายจักกฤช ตลับแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายฐิรวัฒน์ พิมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงนงนภัส ไชยสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงนราภรณ์ เจ็กภู่
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงเกวลิน มาลาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายเจตฎายุทธ์ กาละพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงพิชชา เหลาสิคู

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงอาริศา นาคต้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาณี เบ้ามี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายจีรายุ เชือนาหว้า

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงรุ่งระวี อุปถัมถ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ นวลเกษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายอัษฎา จันธิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายนครพงศ์ มูลมี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงวีระวรรณ สินทร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีโพนเพ็ก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงชลิดา สิงห์สีดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงกมลวรรณ คำลือ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๐ / ๔๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงมณฑิตา มนตรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงสิริวิมล คำมะณีจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ณุขันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กชายแสงภูมิ ทวีผล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงปาริตา ผาสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงชญานี งานเกณฑ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กชายธนะพล โทมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงชนธีชา แสงสุข
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กชายสราวุฒิ แสงทุย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงจุรีพร ศรีรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

นางสาวกชมน งานเกณฑ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

ศพอ.วัดศรีสว่าง ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

นายณัฐพงศ์ เหล่าสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

ศพอ.วัดศรีสว่าง ชมภูคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

นายพงษ์พิพัฒน์ พลธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

นายศาสตรา มุริกา
๓๐/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

นายสุขสันต์ ทองเปง
๐๙/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

นายวรเทพ โพธิจันทร์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

นางสาวจริยา จันทร์ชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗

นางสาววรรณภา ชุดนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

นางสาวศริพร เหล่าภาละ
๓๐/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

นางสาวสาวิตรี ชัยวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

นายณัฐวัตร บุญชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

นายสมชาย วงษ์สีดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

นายบัลลังค์ ยามาชิตะ
๐๘/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

นายฤทธิพงษ์ เลขนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

นายพุทธธะพงษ์ เส็งไสบุญทา
๒๗/๐๔/๒๕๓๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

นายธีรพงษ์ อุส่าห์ล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

นายไชยเชษฐ์ หมอดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

นายวิชัย จำปาแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๓๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

นายวิชวรรธ สมุยยันต์

๑๙/๐๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

นายบรรพต เรืองศรีตระกูล
๒๓/๐๑/๒๕๓๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

นางสาวกมลทิพย์ มามัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

นายไวทยา กุสารัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

นายอัครเดช สิมมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓

นางสาวพิชญา สาตือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

นายนันทปรีชา อินสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

นายวุฒิชัย เพิมวิสิต

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

นายสุริยา อิดอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

นางสาวณิชมน เผยศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

นางสาวเรืองแสง จันทร์แดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

นายผกายกิจ แสงเหลือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

นายสิริราช ศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

นางเครือวัลย์ ทัดเทียง

่

๒๗/๐๘/๒๔๙๐

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

นางสำลี จันโทศรี
๕/๐๖/๒๔๙๑

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

นางคำเลียม

่

คำวันดี
๑๖/๐๒/๒๔๙๔

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

นางสมบัติ เศรษฐา
๒๐/๑๑/๒๔๙๔

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กชายภัชรพล พรไชย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายเจษฎา เกษมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายอัครพล พลภูงา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ กองพล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายจีรภัทร สายสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายบดินทร์ชัย สมภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายอภิชัย ตีกลม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายวิรัตน์ พิณหงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กชายภูมินทร สุนาโท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายเสกสรร เงินขาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายบัณฑิต คำพิทูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กชายเดวิท ลินซ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายกรอบชัย ศรีพรมใต้
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายพีรชัย วงษ์ชาลี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงอนุสรา รู้สมกาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พานุศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงพัชรธิดา หล่มเหลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงสุวิชญา หล่มเหลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงไอยดา โควินทะสุด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงปลายกันยา บุตรพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงบุษบง เบ้าจรรยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เอียมมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงสิริวัลย์ แก้วยะยศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุภาลักษณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี สรสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงรัญชิดา บังศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงสุนิษา เจริญฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ช่างปรุง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายกฤษฎา ภูเมฆ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายกอปรเกียรติ ธรรมะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายจันทพล จอมทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายณัฐภัทร ผาจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายดิศานุวัฒน์ อ้วยโฮม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายนัครินทร์ เนืองขันตี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายพีรภัทร คมคาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กชายภูวนาถ ดอกสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายศรายุทธ ซ้ายโฮง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พึงกุศล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กชายอดิเทพ เคนานันท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายธีรพัฒน์ สีลาชม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายเทวาฤทธิ

์

ทุงฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กชายสิริชัย พิลาวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงกนกพร เกตุแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ วันงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงชโรธร ปะระวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงยลดา เสร็จสิน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงวราพร หามะฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา ผางจันดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ งามโนนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงอารยา คำมณีจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงปวีณา เจนจิตติกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงธาวินี เบญจะมาตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงเมล์ญาวี สืบวาป

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาลีวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายกฤษณพงค์ นนทะชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายจีรชนม์ คามวุฒิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายชิตษณุพงษ์ จารึกธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายณัฐวัฒร์ แสนปอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ มะละติจะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายอภิชิตพล คมจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กชายวรยศ ฤทธิราม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายหัฏฐกร โสมาบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘
เด็กชายประกฤษฏิชัย

ไชยศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงนันทิดา จันทร์เรืองศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงฉัตรนภา อุ่นหัวเรือ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บางท่าโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เหล่าอัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงอรปรียา ฤทธิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงอริสา โสดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงจิตตราภรณ์ จันทร์นวล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงกมลชนก เคียมคม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงจรินธร ศิริคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงจิตรณิชา บุบผาตะนัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงจารุกร สมณะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงยุภาพร ผาตะพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงปริศนา มาดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงประนิดา มานุช
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงนริสรา ภูเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงยุภารัตน์ เขียวอาษา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงศศิประภา น้อยหา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงวิสาสินี อุทุมพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กชายคารมณ์ สมภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กชายชัยอนันท์ กิจทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายฐิติกร วังขอนสัก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำตา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายนนทกรณ์ จำปาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายปกาสิต แสงชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายอติวิชร์ หาญประเทศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ ฤทธิราม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายอโนทัย หงส์สาพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กชายเจษฎา อ่อนละมุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ กองกะมุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ นามนาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายอนุชา น้อยหา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายภูสิทธิ

์

แสนเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สารสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงจิดาภา ต้นพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงชนาพร บุตรหนองแวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงชลธิดา สัตยานุชิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงปวรรัตน์ แสนลือชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงวริศรา จันทะสีลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงวิสุทธิพร สมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงสุริชยา ศรีสองชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงชนันดา ชาวโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงนงนภา แสงนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงปยนุช หินเธาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงเสาวรัตน์ แดงมีสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงศิริจรรยา กุดนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงทัศนัยวรรณ เจริญฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงมณฑิตา สิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เพชรประไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงวรรณฤดี ประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีโบราณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายฐิติโชติ พิลาวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กชายไพรวัลย์ รัตนชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แก้วยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กชายณัฐพล โคตรสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายธนบดี หิตะวัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กชายอธิชนม์ แก้วมืด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กชายธีระวัฒน์ โคตรยอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายศุภลักษณ์ ฤทธิรักษา

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายฆณภณ สิงห์รัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กชายธนาธรณ์ อ่างบุญมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายธนภูมิ จันทะสีลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริยานต์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงกัณฐมณี เหล่าวงษ์ศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงชนัญธิดา สะอาดเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงญาณวิภา สีหาจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงญาณิศา ส่วนบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงณัฐพร ตคมคาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงปทิตตา หันธนู
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะสีลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงวรณัฏฐ์ วงษ์นาหล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงนริศรา ไพลาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงศรัณย์พร กองกะมุด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงนภาพรรณ แก้วสีบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงณิชาภัทร์ พึงพุทธ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หานามไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายถิรวัฒน์ บ่อทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายคุณาธิป ไชยศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายอรรถพล ท้าวด่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กชายเขมวัช อินทรบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กชายกิตติภูมิ อ้วยโฮม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายยศธร แกมเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กชายจิรภัทร แจ้งเม็ด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงปาริดา เปยมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงพรรณวิสา ไชยหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงขวัญชนก นามน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงทัศวรรณ ชาตินแท่น
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงศุภิดา ศรีบุญเรือน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร พุทธวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงสิริยากร แก้วสมจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ผ่องแผ้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงช่อพีชญ์ ใจปน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงปริยฉัตร เหลืองพุทธรังษี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงปรียารัตน์ มามะณีย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สอนผา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงกชพร คำศักดิดา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงนภัสรา วิลาไชย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กชายธนชัย ศรีภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายนราธิป ทะวะระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ลาสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายสัณหณัฐ บุสนาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายณัฏฐกร เอ็นมีเชือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายชินาธิป แสงชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายภัทรนันท์ หงส์เหิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายธนโชติ โลหะปด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายพลกฤษ เพียซ้าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กชายจักรี สุทธิรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงนันทนา รูปพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ริดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงยมลภัทร ทองสุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ดอนบ้านเขียว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงอภิชญา บุตดา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงปาณิศา นักทำนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงพิลดา ประเสริฐสังข์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงอชิรญา เหมือนปว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔
เด็กหญิงประกายดาว แก้วจอหอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงอารยา พรมโสภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปอสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีสองชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงเพชรใส เครือสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายภัทรกร ขำปู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายคชสาร ไชยวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายวีรภัทร สมวงษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กชายประกาศิต หล่มเหลือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร เคนานันท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กชายวิทวัส อ่อนละออ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายพลภัทร ค้อนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายนันทกรณ์ จันทร์สงกา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายกิตติพล โกจารย์ศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กชายปกรณ์ สังสุทธิ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายชินวัตร กองกะมุด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เหล่าดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จันเทศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงปรียาวรรณ เทศทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงวาสนา นักทำนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร พรมโสภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงนวพรรณ พวงไธสงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ตู้บุดดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงณัฐพร ไชยสังหาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา ชัยมีแรง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงจิตราวดี ปอมสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงปยธิดา ไวทำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงนันท์มนัส คำรังสี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดสระทอง สระทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กชายวัชรากรณ์ ชนะบุญ
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชนะบุญ
๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

นางสุภาพร จันทร์มณี
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

นางสาวปาณิศา พลหาญ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

นางสาวอัสฏาภรณ์ จ้อยสูงเนิน ๔/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

นางสุภาลี ถาเอนญวน ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

นางขวัญไพร ปาลี ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

นางสาววโรชา ลีลาศ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

นางศุภวรรณ บัวมาตย์ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

นางสาววรรณา ศรีริบุตร ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

นายกามนิต แสนสุขเลิศ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

นายธนวัตร พุทธเทศน์ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายอิทธิพล มณีพันธ์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงหรรษา เมฆสงค์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงอิษฎา แสงศรีบุญเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายอัมรินทร์ จันฉิม ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กชายเสกสันต์ หมืนปญญา

่

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนาถร
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หล้ามา
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หล้าสิม
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงวราพร อุดไชยา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงอาชานนท์ ทองก้านเหลือง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงมัลลิกา แสนโยธา
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กชายทิชานนท์ โคตรสุมาตย์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายวุฒฺพร ซ้ายหนองขาม
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กชายภชพงษ์ วงษ์ปญญษ
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์สา
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงศิริบูรณ์ แซ่ฮ่าน
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงอนุภาพ สิทธิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงรัตนมณี พุทธชาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายประกายสิทธิ

์

สังช์แสวง
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กชายณฐกร แก้วคร
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กชายซรพล เงินงาม
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายทัตพงศ์ แปนุ่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายสุธกร แปนุ่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายวีระพล แปนุ่น
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ขาวหนู ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กชายนัทธพงศ์ กัณหาหิมพ์
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีล์ ลอยประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงสุนิตา ต้นพุฒ
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงสุกานดา ไทยง่อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา เวียงเงิน
๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงวริศรา อภิวงส์ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงปภัสร สุรสิทธ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงสุภัสสร ซ้ายหนองขาม
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงหทัยชนก ชุมภูเขียว
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กชายวุฒิกร ศรีอุธา
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กชายภูวรินทร์ อุ่นแพงศรี
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กชายวรวิทย์ คำศรี
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายวัชรพล คล้ายทองปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงอินทราภรณ์ ผางนุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายนัทธพงษ์ ก้านภูเขียว
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กชายอิทธิพล ศรีเลิศ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงศศิ เหล็กขุมปูน
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายกิตติภน ใจศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ ละสี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายกฤษฏา แสงศรีบุญเรือง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายอิทธิพล หีบแก้ว
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ หาญปรี
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กชายพงศกร หวยทน
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงอภิชญา หล้าบาง
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

นางสาวนารีรัตน์ ชนะบุญ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

นายภานุพงษ์ กิริยาเนาว์ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

นางสาวนภาเพ็น โซนี ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

นางสาวพรรณิภา แพ่งศรีสาร ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

นางสาวทิพรัลย์ มาลัยน้อย ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

นางสาวศุภรัตน์ จันทร์ธิมา ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

นายอนุสรณ์ เนียนพลบัว ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

นายสุนิเดช ศรีสุทอ ๖/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

นายกฤษณะ หฤเสง
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

นายอุดมโชค ศรีโพธิ

์

๑๗/๙/๒๕๒๕
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

นางสาวศิศิวิมล ศุภรมย์
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

นางสาวนิคนภา น้อยคูณ
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

นางสาวเสาวลักษณ์ ทาบุราณ
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

นางสาวพิฆเนศ เจริญพล
๑๗/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงนริศรา ชาเวียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ เหล่าเลต
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรสุมาตร์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

นางสาวสุจิตา คัมกิจรุ่งเรือง ๒/๒/๒๕๐๒ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงจรันชา ขขัสงคราม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงพรรณิภา มูกรุนทด
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

นายปณวัฒน์ สอนโพธิ

์

๒๖/๙/๒๕๒๑
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

นางสาวภัทฑิยา กระจ่างวงค์ ๕/๘/๒๕๓๘ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

นายพลาทิป ทองอุทุม ๕/๗/๒๕๓๘ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงอนุสา จันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงไสภิดา ซ้ายหนองขาม
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กชายอนุสรณ์ น้อยคุณ
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงธารารัตน์ คงคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงวารุณี พิมพ์หอม
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงกำไร พรรณนา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงจินตนาภรณ์ ไต่ตาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงมณฑกานต์ เข็มเวียง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงวรกมล ดพงษ์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงมณีวรรณ อะโน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เนินชัด
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงกนกพรรณ อะโน ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กชายกลวัชร แก้วกงพาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๐ / ๔๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายกิตติวัฒน์ แก้วคร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กชายชัยพงษ์ วิจารย์ชัยศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร เหลาศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายอานนท์ นามวิจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ ยศปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงธวัลยา แพนทิพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงพุทสดี สิทธิไกรพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายสมบัติ โม้ลันโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงศศิธร จันทนมูลตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ยามา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงสุนิสา แสนวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงกรณิการ์ ราสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓
เด็กชายกาญจนพัฒน์ เขือนโพธิ

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงชลธิชา บุญโรจน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กชายณัฐพล มาบภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กชายทิวัตถ์ กองโพธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงธนพร ชายวิริยางกูร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายธันวา จิตพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงนพเกษ จอมจอหอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงปรีณาภา ภูมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ดวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายวัชรพล ด้วงจุมพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงสุเมญา อินทโชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายอวิรุตน์ ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงอ้อมดาว โพธิกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายไพรัตน์ โม่นอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบประยูร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กชายจงเจริญ ศรีวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงจิตสุภา แทนโนนงิว

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงชนิภรณ์ รัตนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงฐิดาภา ประโพธิศรี

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ประวะเข
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี ประโพธิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๑ / ๔๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คัดจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายธีระธาดา อินต๊ะกัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กชายนภัทร ผสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงภคพร สิงห์สี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงรัชดาพร ใจเสมอ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงวีรดา วิจิตรโชติ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายศรายุธ พงษ์สี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงศศิพร จันทะดวง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงศิรินยาสินี จันทะดวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายอาชวิน ศรีแสน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายโชคทวี โพธิงาม

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ หานุภาพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงชญานุตธ์ มันทะราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายถิรวุฒิ กิจวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงธัญญาศิริ มณีทัพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ อือฉาว

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงพสุชา หรสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ นิลไสล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงวริศรา พรพันธ์วิสูตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงศราสินีย์ อัคจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงศรินดา นาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายสายพิณ พาสว่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายอัมมรินทร์ ทับศรีแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายอิทธิพล แข็งกล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทะคุณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงกุลนิษฐา จันทะคุณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงกุลปริยา ใจงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงชนาพร วิชัยกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กชายชัยวัช แทนโนนงิว

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายณัฐกิจ ศรีผุย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อันพิมพ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิคุ้ม

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงดรรชนี เรืองพาลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงทินภัทร สืบมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กชายธนากร มิดสันเทียะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ มุ่งร่วมกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายธีวากร สิงห์สนัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กชายปยะชัย มาสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายภัทรพล บุพชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายภิญโญ ใจเสมอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กชายภูบดินทร์ อาชนะชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายรุ่งอรุณ ศรีสงัด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงศุจีลักษณ์ สีชมภู
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กชายอนุชา สิงห์สี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา แสงคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงเกตุมะณี นารี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายเดชาพนต์ โพธิแก้ว

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทะดวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายนฤพัทธ์ มูลแก่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงกชมน ยังเจ๊ก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงคณาธิป ประโพธิศรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายชาญณรงค์ มูลแก่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงฐิติมา สุภาพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันวัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายธัญชนก ชุมมะณี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โฮมภิรมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายธีรพงศ์ ศาลางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กชายธีรพล ไทยทองหลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงธีร์จุฑา กองคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายนพรัตน์ สมดอกแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายปฐมพร หวังผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ประวันตา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กชายพิชิตพล ซ้ายยศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายยุทธนา จ้ายหนองบัว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายรชต นาควรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงวรรณษา นาเพ็ก
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายวราวุฒิ ศิริพรทุม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายวุฒินันท์ แก้วดก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงสุภาพร แสนยามูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงเกวลิน โนวะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายกษาปณ์ บุตรประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายกันตพงศ์ วงค์ภูดร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายกิตพงศ์พัฒน์ หวีผม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงขวัญธิดา ใจสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายคมกริช ประฏิสุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงจันนภา ประโพธัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กชายจิระภัทร ผ่องพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงชนิสรา มันคง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงชุติมา เกียรติบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กชายฐิติวัสส์ เสาวิชิต
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ผาบุญเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงณัฐวิภา ชนะชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงดวงกมล สมแวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงตวิษา ทิพย์วงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายถกลเกียรติ กันยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงถิรนันต์ ศรีอุ่น
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายทศพล นามวิชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงทักษพร หนูนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายธนกร สมนึกตน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายธนกฤต ศรีโยธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พิทักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายบัญญพนต์ รักษาเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงปวีณา พรรณา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงปานศิริ แปวขุนทศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงปยะมาภรณ์ คำมี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงพิมพิไล บุญเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สุธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายภูริพัต คำภามิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายภูเบศ พิมพา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงมณฑิตา ศรีคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงมาริสา ภูเวียงแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงรัชณีกร พลแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายวัชรพล พิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงวิยะดา แก้วคูณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงศรัญญา ครุฑธาพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญสะนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายสหพัฒน์ ประโพธิทัง

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงสาวิตรี พรมบึงลำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กชายสิทธิโชค ศรีชมภู
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา วิชาธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์ไพศาล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงสุนารี สีหลง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงสุภัทรา ไทยแท้
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กชายสุรศักดิ ทับแสนลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาบริบูรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงอนงนาฎ สุวรรณหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงอภัสรา คตชัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงอรนุช พานิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงอริศรา เจนทาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ นาหล่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายกลวัชร จูหมืนไวย์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงขวัญสุดา ประวะเค
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงขวัญอรุณ ศรีเรืองพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงจิตตราพร มาตย์นอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงจินดาภร แซ่ลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายจีรพงษ์ อาจญาทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงชนิษนันท์ ทิพวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายชิตพล เพิมพูล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงทัศพร รามเกียรติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงทัศวรรณ ช่วยนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายธนพล พลจัตุรัส
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายธนากร ศรีอุ่น
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายธนิต รักษาพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายธีระยุทธ จอดนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายนัฐพล สารทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายนิติกร ตาเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุตรแวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓
เด็กหญิงประภาพรรณ

พ่วงเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงปานทิพย์ ปะฏิเก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายพรชัย น้อยไกรจักร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงพรนภา โพนชัยแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายพิภัช ลุมประถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายพีระพัฒน์ นุ่มพันธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายภราดร หลักไหล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงรัฒณีย์ วงค์ชาลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายรัตน์ชาติ วงษ์ธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงลักคนา แทนรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กชายวัชรวิชญ์ กิตติปญจมาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ มาบภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายวุฒิชัย นนท์ยะโส
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงศิริญญา วิชาธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญพัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายอดิศร ลาบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงอธิตญา สุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงอรชุมา มหาชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงอริญญา ว่างตระกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ ทอนท้าว
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงเปรมมิกา บัวถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา คำไมล์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กชายกิตติ วงษ์อุทร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงกิงกานดา

่

คำมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงกุลณัฐ คนคิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงจันทร์ชิญา หน่อสิงหา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ คะลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายณัฐชนน วงษ์พรรษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วิชาเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายทิวสวัสดิ

์

มงคลเคหา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

นางสาวปภาวรินทร์ ศรีทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายปรวัตร อัคจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงประภาพร สุขุม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กชายพัฒนพงค์ นาราษฎร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กชายพิเชษฐ พิทักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กชายพีรพงษ์ แสงสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายยิงตระการ

่

พูนเทกอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงรุ่งนภา แพไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายลัทธพงศ สวนไผ่
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงวรรณนิษา แก่งสันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ น้อยเภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายวุฒิชัย มุลเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กชายสมประสงค์ สมแวง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กชายสัญญา ด่านจง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงสิริมา ศรีโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงสุรัตน์ดา โฮมภิรมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงสุวรรณี โพธิใต้

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กชายอิทธิ จะเรียมพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา ทิพหะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายเจษฎาพร สุขแป
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กชายชานุพัฒน์ พลแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กชายอธิปกรณ์ ขจรไพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายสุวพัชร แก้วมะลัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กชายวิศวะ นาวิก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงฉันท์ชนิดา อินทร์พรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงวริศรา พวงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายจิตรภณ เหล่ามา
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เหล็กกล้า
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายณัฐพล จักราช
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายธีรภัทร แก้วนำเทียง

่

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลานำเทียง

่

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายประวีณพล แสงคำ
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กชายพงษ์พันธุ์ นามโฮง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กชายภานุพงษ์ เพ็ชเนตร
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายภูเบศร อ่อนหวาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กชายวัชระ มีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กชายวุฒิชัย หลวงพินิจ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงเกวลิน โคตรศิริ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไทยน้อย
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงฐานะวรรณ แก้วเจ็ดคำ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงณีรวัลย์ ปงมา
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงนิติกาล โสสุด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงพลอยชมพู รักสมบัติ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กชายสาโรจน์ เพชรศาสตร์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายวาทิต แสงคำ
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายธิติพงษ์ พันธ์กำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายศราวุธ ใจสว่าง
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงปทมา นาวิมาร
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กชายถิรวุฒิ จันทะดวง ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แพงชาวนา
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กชายธนทัต ภูมี
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ลูกจันทร์
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กชายทรงเดช บุตรศักดิแสง

์

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ อาโน
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงนิธิพร นิยมธรรม
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายชัยลวัตร พันธ์งาม
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กชายขวัญชัย โถยปอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายณัฐพล กาทำมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายภูตะวัน มาตรพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กชายรังสิมันตุ์ หนองพุดซา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กชายวุฒิชัย แสนสุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

พิมเก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายอนุวรรต นนท์ขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงกัญญาพร กิจแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กชายก้องภพ กาทำมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงชมพู่ หิงสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พิทักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บ่อศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กชายธีรพันธ์ แท่งทองหลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ยอดเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงปภาดา สุภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายประชาโชค สินไชย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กชายประสิทธิชัย จันทร์สม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงปาลิดา ธรรมคันธี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กชายวรรมงคล สุนนทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กชายวิศรุธ ปราบณศักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงศศิธร กิมัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้ววิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงสิริกัลยา จันทร์แดง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ฟกศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กชายอภิชาติ จิตตศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงอรัญญา อังกาพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงอริศา ไสนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงอัญญารัตน์ โทนหงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายอัศวิน พลายพงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กชายกิตติพันธุ์ กันหาปอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงชลธิชา รัศมีธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงธัญมน แพนภูงา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กชายบุรัสกร สีอุ่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงปนัดดา โสภาวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กชายปริญญา สิริวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กชายมาลัย ศรีกระยอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กชายวรเวช วิปสสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงสุนิษา มีภักดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงอัญชรี เสงียมทรัพย์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

นางสาววรรณวิษา ทุมคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

นายจิรศักดิ

์

ช่วยนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

นายทศพร ท้าวมะตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หล่อเจริญวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา งอกไข่นำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงปณิตา สุชิรณวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงปยะณัฐ บุตรวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายพิษณุ คามะตะศิลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี งานประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงสุกันญา ประสงสัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี นาไพวัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงเจษฬาภรณ์ จันเทพา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงกรกนก ศรีอุ่น
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กชายกิจติพล ต่อพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงชลลดา กานุสนธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กชายดนุพล ภูเผือก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงวัลย์ลดา ชะอุ่มเกตุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงศิริพร พาอ้อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงสิรามล ดอนจันทึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กชายสุขขี ทาหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุลพิมล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงโชติรส พุทธสะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ต่อพวก
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงกุสุมา เจริญภาวนามัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงจิตราพร ละลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฉวีลปลัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กชายชานุวงศ์ ตุเกตุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงฐิตาภา พันพินิจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงณัฐฐา พัวประเสริฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พลศรีพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงประภัสสร ประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงปณฑิรา อ่างคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายพงศธร จวนชัยภูมิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ ตรวจนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กชายรัตนพล ศรีอุ่น
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงวรารัตน์ สุนทองห้าว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายวีรภัทร ลุนจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายศรายุทธ เจิมขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทิพวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

นายธนากรณ์ น้อมมะณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

นายปภาวิชญ์ มงคลภาส
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

นางสาววนัสยา อุปจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สมสวย
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

นายวิริยะ ดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

นางสาวศิริลักษณ์ ปะเวเข

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ เปภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

นางสาวสุจิตรา พะรารัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กชายสุทนต์ ภูธร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี เปลรินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

นางสาวปรัชญานันท์ กุลสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

นางสาวปวีณา วันวาลย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

นางสาวมีนตรา ศรีชัยภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

นางสาวอาภัสร ตรวจนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กชายคณิศร ทอนเสาร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายจาตุรงค์ ปูลาตานัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กชายชายณรงณ์ เกินชัยภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กชายธนากร พุทธะสะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กชายนัฐวุฒิ แสงกลำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงปทิตตา แสงมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงพิชญธิดา สีพัว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายพิชิตชัย โพนแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เพียนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ไทยน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กชายมงคล วิเศษตุ่น
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กชายรชต พลกัณฑ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กชายวรวุฒิ วีสม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กชายวัชรพล ตะโกศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กชายวานิตย์ ไทยน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ หาญวิเศษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กชายสิริโชค ชูวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงสุธีธิดา บุตรแวง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กชายสุรเดช ไทยกฤษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงอนิตา ปลังกลาง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กชายอภิชัย วาป
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายอภินันท์ พะรารัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกิดศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑ เด็กหญิงเพชรพลอยทอง

ศรีภิรมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงเอ็มมิกา ต่อพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่านางแนว   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงกมลพร แย้มลอย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กชายกฤษฎา เหมือนเตย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ต่อติด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กชายณัฐชนนท์ วิกล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีหัวโทน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงบุษยมาศ ขำหวาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ชานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายสิทธิชัย เจยุรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงเนตรนภา เมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กชายเมธี ตะโกสีย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา   

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายชนินทร์ หมืนน้อย

่

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เหลา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กชายวีรชน ตรวจมรรคา
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กชายลาภวัต นาทาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายณัฐภัทร สิมสาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงชลธิชา พิลาชัย
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กชายสุริยา มหาโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงกฤษณา นารินทร์
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จำมา
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงสิริประภา มูลเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายฐิติภูมิ สุพร
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กชายวัชรากร เทพอินทร์
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กชายภูรินทร์ สกุลดี ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงพนิตสุภา ธรรมคันธี
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงสันต์ศุจี ประดับวงษ์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ เกืออนันต์

้

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงพัชรพร ปานจัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงเปมิกา นาอุดม
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กชายวสุธร ไกรทอง
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กชายธนพล พาที
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเคลิม

้

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายภัทรพล ศรีพัว

่

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา เกาะศิริ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กชายไกรศร ปวไธสงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กชายไชยวัฒน์ แสนรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กชายทนง ดีราร ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายภูวดล หงษ์แดง
๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กชายวิญู พาธรรม
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงขวัญฤดี นารินทร์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สุธรรม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงชญาดา แก้วเวียง ๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงชนัญธิดา สีสะนนท์ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงชลนิภา สินชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ช่วยนา
๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงนำฝน มัดถาปะกา ๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เชิดชู
๑๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงเขมจิรา จงภักดี
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายนพรัตน์ ยศรุ่งเรือง
๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายศรัญู ช่วยนา
๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กชายอานุภาพ บาลี
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กชายอุทัย ช่วยนา
๑๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายตงฉิม ภณนันทะสวัสดิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายกรวีร์ วิชาธรรม
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงวิภาดา ศิริชัย
๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงอทิติยา ก้องเวหา
๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงอรทัย นาคศรี
๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กชายนพรัตน์ กุคำวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กชายเจษฎา จันทร์ลอย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ คัตวงษ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กชายณัฐพร สาสีทะ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายศุภณัฐ มาติกา
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายชวิศ ปราบณศักดิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาพรม
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงลลิตา ชัยแก้ว
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กชายอนุวัต เตือยจันทึก

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายสายฟา สุธรรม
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงปวีณา ทองอันชา
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หนูนา
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงอัศรา มิงชัย

่

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงพรมพร ช่วยนา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยเจริญ
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ พรมวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงพรนภา ช่วยนา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงภัทรวี สว่างตา
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงวริศา สุราชวงศ์
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายอภิชัย วรรณปะใด
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายรพีภัทร กึกก้อง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กชายธนพนธ์ ทองหล่อ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ช่วยนา
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กชายโกเมศ เหมวัน
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กชายทรงพล ดำเนินงาม
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายธรรมนูญ โสภาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายทักษิณ ตะนัน
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จ่าทา
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนำขาว จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กชายศิริราช วงหาแก้ว
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายสรวิศ กันนุฬา ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กชายญาณพัฒน์ ปานพรม
๒๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ซ้ายยศ
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงกรกมล ขุนแก้ว
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงเมธินี คัตทะจันทร์
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กชายภีรภัทร อินทะสัง
๑๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กชายวรกิตต์ แสงทองเกิด
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กชายณัฐพล ชัยสิทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายกฤษดา ไผ่นอก
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กชายคณากร พู่สกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายชัยชนะ เสียงดี
๒๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กชายสิทธิกร บัวอ่อน
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายชินวัฒร์ โคตรสีวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กชายอารียา ศรีชัยปญหา
๑๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายปรีชา อัคพิน
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายเชษฐา ฐานะวัน ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กชายปภินวิทย์ เสนารินทรางกูล ๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทุมพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ กิมัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กชายสหรั ไวยเวช ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายเกียรติศิริ รองศักดิ

์

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายณัฐพล แสงจันทร์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงนันทมนต์ ศรีบุญฮุง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีหลัก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงปรารถนา อินธิดา
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กูดทองดี
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงปณิตา วรรณโชติ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงสุนิษา นาพยับ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกิดเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนกระสิงห์ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

คำโย ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กชายธีรนาถ หนองนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กชายธีรวัต ทับขวา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กชายทศพร สังโวลี
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

มนตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กชายเมฆินทร์ สิทธิผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กชายวรวุฒิ พรมจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ลอดสาด ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กชายเทวินทร์ มะลาเหลือง
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงฐิติมา เวียงนนท์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จุมพล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงธัญชนก ชัยมงคล
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงธนัดดา บัวจันทร์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายวราพล งอนน้อย
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงศศิประภา ศรีนอก ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงอาจรีย์ งอนน้อย ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงสุรีพร ปงตา
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงตีสุกล

้

ผลวิชัย
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงธิดาพร แก้วนาพันธ์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายฉัฐมล จารัตน์
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุขโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายธนากร บุญเพลิง
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทรงศิลา  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงกนกพรรณ กองชนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายจิรภัทร ศรีโย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงชนาพร ช่วยนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชำกรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กชายธงชัย วงศ์สุรินทร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กชายภรัณยู ทิพวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายศตวรรษ เขียวจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงศุภธิดา เมาล้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แสงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงอนัญญา คงศิลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายอนุภัทร สียางนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงอมิตตรา พะไกรยะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงเกวลี อ้นนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายเจษฎา ศิริบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงเฟองฟา จันทาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กชายดนุโรจ มูลหล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงปนิดาภรณ์ คามะวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กชายปรมัส อิมเจริญ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รู้บุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ธนูรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กชายภูธเนศ หนูหล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงวรรณวิษา ลานำคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กชายศิริวิราช คุณพฤกษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ สีหาโท

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กชายเกรียงไกร คำสีนิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงกนกพร อุดมลาภ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงกรวรรณ ไพรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุโข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงกัลยกร ดีหลี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กชายคมกริช ใจเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กชายจักรพัด พิสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กชายจักรภัทร อักษรเสือ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงจิรพา เสนสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงชนม์ชนก สอนแพง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช มะไฟ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กชายชัยอนันต์ ไทยเมืองพล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดีหลี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงณัฐนารี จันเล็ก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กชายณัฐพล บุตรศรีพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงทิตาวีร์ นาดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กชายนพเกล้า แฝงดาหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์หนองแวง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายปฏิวัติ หมืนศรีพรม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงปภาวดี ท้าวนิล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงปรรัตน์ ชัยสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายประภากร โทอึน

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ ลาสอน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงปาลิตา คำพรมมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงรวิวรรณ แหวนนิล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงรุจีรา เม่นอยู่
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงลลิตา แฝงดาหาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กชายวีระพงษ์ อำพรจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายศราวุธ ดีหลี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงศิรินญา ศานติสิงหนาท
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กชายสิทธิชัย สิงห์ศร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงสุชาดา สุขโข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีพุทธิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ดีนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงอรัญญา บุญเอียม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงอริศรา แว่นประชา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา บุญคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายเจษฎา บุตรแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยสวรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปลัดศรีช่วย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กชายกิตติภูมิ สีดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายณัฐธกรณ์ เจียมภูเขียว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงธนนันท์ ปลัดศรีช่วย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลัดศรีช่วย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ งามแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙
เด็กชายปรีดิปราโมทย์

์

เซ็นทองหลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กชายปรเมทย์ สร้อยประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงปาลิดา สมทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงปุณณรัตน์ เกิดเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายรัชภูมิ ศรีพุทธา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงสโรชา มงคล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กชายอภิชาติ วงเวียน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ สัตพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงกุลิสรา พัฒนโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายจักรพงษ์ ท้าวนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงชานุมา ศรีษนาราษฎร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงณัชฐากร วิสุวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฎฐนิช ธงทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กชายบัณฑิต หอมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ กองกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงสกุณา หงษ์คำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงสกุณี หงษ์คำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ ประทุมวิง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ดีหลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงกิตติญา ขาวพา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดำรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงจริญธร อยู่คง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กชายนฤดล พิมล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงพิมธิดา พองกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กชายอธิวัฒน์ รามเกียรติ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กชายเกษมราษฎร์ สวามิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กชายเตชพัฒน์ จะเรียมพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปฏิทานัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงชญาณทิพย์ แดนลาดแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายธนาวุฒิ อ่อนนิม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงศิรินทร์ธร สิงกา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กชายไตรทิพย์ ธัญญกรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กชายไพทูลย์ ช้อนเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงนิภาพร หอมจำนวน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กชายพิเชฐพงศ์ จันต๊ะนาเขต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กชายศิวัช สว่างศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงอรจิรา จันทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายเด่นดนัย ปาระมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงกรพินท์ หมืนสีภูมิ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายทวี แก้วหน้านวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กชายธนากร รอดเสมอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กชายปอรวัตร ปนคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงมณฑิรา ตรีธวัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กชายวราวุฒิ นพรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กชายศักดิมงคล

์

ศรีหนองเม็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์ศรีเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กชายภูตินันท์ คุณวันดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงมุทิตา แสวงสาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กชายยุทธภูมิ อนุอัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายวาร์คิม เทียงเกตุ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทะมาตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงสุภาพร นวนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กชายอนุสรณ์ โยธะคง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงอรปรียา สิงห์โท
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กชายจาตุรนต์ กูดซ้าย
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธุ์หล่อมโส
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงอธิยาภรณ์ โพธิชัย

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงอลิสรา สุหะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงเจษฎาพร คำมนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงรุ่งขวัญใจ จันทะรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงวาสนา ผลาผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ พลรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่เจา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ใจซือ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงจามจุรี อืนมัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงจีรณา หนูหล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงณัชชา เรืองเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐชยา อ่อนหนองหว้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กชายทัตสพล บุญเพ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายทิพย์พิชัย ใสนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กชายทิวากร สีดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กชายธนกร พลนาดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงนภาลัย อินทศร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ นันทรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ใจเผือ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงพิมลนาฏ ริมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงหนูเทียน สองศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำปุย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงโศพิษฑ์ พนิกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงกฤษณา ไวจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงฉายสิริ เลาะไธสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กชายนภัสกร ผาสอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงปรัชญา มีดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงอุษา ดวงคำมูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงขวัญกมล ทองดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงจีรวรรณ เคนศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กชายนพรัตน์ จันนามอม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายปรียาวัธน์ แสงจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายพฤษภา ทาโพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายเฉลิมราชย์ หนูฟอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ชมจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชอบค้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงนริศรา ปานสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กชายปฎิภาณต์ ศรีสุภะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายปภากรณ์ สุขสร้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายภัทรพล วันจงคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ กองกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะแค วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคตรมณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายคงมนจักษน์ คำมูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงจิดาภา วรดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงจิรัศติกาล ฐานชาลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงจิราภา ดอกไม้งาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ไสวงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มูลหล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กชายชนะชัย ประชากูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงทิติพร สิงธานี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงธนธิดา ดีหลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายธนโชค หอมโสม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงธีรพร ทองคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กชายพลพล นามวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บัวแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงภัชราวดี โตโส
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กชายภัทรพล เกลียงกลม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กชายภัทรพล แหลมคม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ เทิดกวินกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงภัทราพร เทพจัง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงภิญญดา คำละมูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กชายภูมิภัทร กองกูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กชายมณฑวัฒน์ เกษร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงมณีกา ทาโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงมาลาตี โขมาวัตร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กชายรัฐพงษ์ ม่วงดวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สุขจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงลัดดาวรรณ สีดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงสิริกร จันตุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงสุธิดา นันทะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงอรจิรา สมอดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ สว่างชุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงจารุนันท์ สุภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงผการัตน์ ทาโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงศตพร พูลดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงอารยา ประวังครู
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงอินทิรา กล้าแข็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ วันทองหลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กชายธนทร เทนอิสสระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายนิรุด แก้วแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สินธ์เชาว์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงวิชสุฑา แสงจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กชายเจษฎา จันโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงเนียรนิภา ขันแก้วกาศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุ้มปรึกษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

นายณัฐวุฒิ สันเต
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงดลนภา ทะวะยศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

นายธนงศักดิ

์

อุชี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

นายธนิต เพิมพูล

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

นางสาวนริศรา สอโส
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ สาออน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

นางสาวพลอยไพลิน ศรีวงชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

นางสาวพัชรา จันทาทุม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

นายพิชุตม์ หนูคง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา จันทร์หนองแวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

นางสาววรากร คงชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

นางสาววันวิสา ลามา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

นายศราวุธ กุลชิล
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงศรีสุพัตรตา อุตรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

นางสาวสมิตา อุประ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

นางสาวสุกัญญา โคตรนารา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

นางสาวสุธิดา มัฆวิมาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

นางสาวสุนิษา คล่องแคล่ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายอนุพงศ์ บาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงอภิญญา โคสาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

นายอัจจิริยะ นาจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงอาระยา ปลัดศรีช่วย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงอารียา อุชี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงเกษราพร แห่งพิษ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

นางสาวเขมิกา อินตะนัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

นางสาวเครือฟา ปลัดศรีช่วย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงโสภา แนบชิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

นายกฤติศักดิ

์

สุภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

นางสาวกัญญารัตน์ นาคหนู
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

นางสาวจันทร์ทิวา สังฆะคาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

นางสาวทิพย์วรรณ แวมประชา
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

นายธณาการ โทอึน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

นางสาวธิดา นิสิดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

นายพิพัชรพงษ์ วงษเวียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

นางสาวพิลาสลักษณ์ มาศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

นางสาวอภัสรา บุพศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙

นางสาวกิติพร แทนลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

นางสาวขัตติยา ศรีโสดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

นางสาวณัฐพร แสงเดือน
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

นางสาวธัญญาพร แสนสรศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

นางสาวนภากาญจน์ บัวโฮม
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

นางสาวปวันรัตน์ อัมพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

นางสาวพัชชา เพ็งเรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

นายพิมาน โทวืรัตน์ ๕/๐๖/๒๕๐๖ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กชายกฤตภาส สุขมหาหลวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายจักรภัทร กอยขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กชายทรงพล พรมวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสนยี

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กชายวิริยะวัตร โคตรภูธร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงสิริโฉม บัวทิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงสุตาภัทร เชือหงษ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงเขมิสรา หนันทุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ หันประภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำนวน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ กางนอก
๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายธนากร ดอนหอมหล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงสุชาดา โพนสีสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ งามวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมหลิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงดารินทร์ ลาหัวโทน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงสุภาวิณี เพ็งคำสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงวรรณิสา ศรทองพิทักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทรักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงชลนิชา กลางวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงสุนิษา บุตรสิม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงพิยดา ทองจีน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พลพวก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงกัลยา สายยันหะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กชายคหบดี ดีมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงนนทินี ปารุต
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ชัยยาธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กชายปรัชญ์ญา มูลหา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงพรชิตา โคตรโย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงมินธาดา แสงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงมุกดา หาระสาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา คำมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงสุนิษา ศรีเชียงหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงอภิวรรณ คำมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ พิมพ์สาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงเนตรฤทัย สุรินทร์แก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กชายเอกรวี ชินนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงจิดาภา ภูศรีอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายวิทยา คำอ่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กชายวิษณุ จ้อยภูเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงสายไหม แสงศรีบุญเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กชายสิทธิชัย มูลสีทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงพิชญาภา ฉวีอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กชายภูมิภัทร เถาว์ชารี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงจิณท์นิภา วรรณพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงภาวินี เกษร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงภาวินีย์ มังมี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงรุ่งราวัลย์ มีศิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงกรวิภา เขียวอาสา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กชายธนะเดช ผู้นวลงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงปรารถนา ทองทวี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สะตะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงพัชราพา มีประจำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กชายภูวนัย วังมุก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงมนตรา ถนอมชีพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงยโสฐริญา เดชชัยภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ แซงบุญนาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง วัดท่าสำราญ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สาผาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง วัดท่าสำราญ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กชายสิทธิชัย แซงราชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง วัดท่าสำราญ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายกิตติทัศน์ บัวมิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง วัดท่าสำราญ  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงนันทวิภาดา ยิงยืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงนิภาธร สมณะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายปรัตถกร หล้าชน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายปวรุตม์ หมืนผัด

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงปทมา เย็นอารมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงปาลิตา นามรุ้ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงพิชญา เหียมี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงวศินี กว้างขวาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา จำรัสภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายสุนทร หาญสงคม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงสุพิชญา แก้วบุญเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงสโรชา ซ้งภูเขียว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงสโรชา ศรีวิชา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กชายอนุวิทย์ เชียงยืน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงอริษา ดวงตาไท้
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กชายอลงกรณ์ น้อยบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กชายเจษฎา คำน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทายิดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กชายกฤษณะ รัตนธรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

วงษ์รักษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงจารุภา วิษาจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงฐนิตา ดวงโทลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงพนัชนันท์ เพ็ดนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงพรณิชา ดวงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กชายพสุธร ทิพสร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กชายมนต์เทพ ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายศีลชัย ชาวนาแปน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี ถามูลเลศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กชายโสภณ วันลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ชาวนาแปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เลียมเจริญ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กชายจักรกฤษ์ วงษ์รักษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงชยาภา โม้พิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กชายธนกร อำปลอด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงนันท์ธิชา สายเสมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กชายกิตตินันท์ ลิมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กชายนฤเบร์ท ผุยลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายภูริภัสร์ แก้วมณีชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สารภาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ แพงไทย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงศจีรัตน์ สีปาชาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงสุดาทิพย์ เตชะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงสุนิสา โนนทิง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี สืบผาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กชายอภิรุจน์ บาลไธสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงเข็มพร ศรีบัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายคาที ตังหมัน

้ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงชนาพร วงตรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงชนาพร หมันดี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงชินณิชา บัวน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ สีปาชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภู่วิเศษ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กชายนิติพล ลีคะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงพรพิมล เฝาทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีณรงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ไปแดน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กชายมารุต เสงมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงรังสิมา บุตรสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงวสิตา นามมุงคุณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กชายวุฒินันท์ ท้าวแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กชายศักรินทร์ พลเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงสุนิษา คำมีภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงสุปราณี ดวงบุบผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงสุภาภร ภูมิโคกรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายสุวาทิน แสงแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กชายอานนท์ โนนทิง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กชายเอกศักดิ

์

อุสาชน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กชายกฤษฏา พิมพาลุน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กชายกฤษดา จันทะหะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงกาญจนา เพชรลำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายกิตติทัต คุณจันดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงจิราพร แก้งคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายชิณกร พันธุ์ไผ่
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงชโลมพร คุรุวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กหญิงฐิราวดี คลังอุด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กชายภูวมินทร์ ข่าขันมาลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงมินตรา ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงวันวิสา ชัยเสถียร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายสุริยัน เมฆสีเงิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายเกียรติกำชัย โม้แก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กชายชาคริต สร้อยมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ ศิลาพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงฐิมาพร จันทะเขียน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กชายธนธรณ์ ดวงโพธิพิมพ์

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กชายธนพล เวสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

กิจสรรสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กหญิงพรพิมล ราชเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เฉยแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายอิฐธิชัย พันธ์ทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงอุมาพร แทนสมบัติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงกัลยา คำมีภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กชายกิติชัย กิจสรรสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายจักรินทร์ เตชะศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงชลธิชา ถนอมผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายดนุสรณ์ พันธุ์ไผ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงนัตยา ตาลชัยภูมิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายนัทธวัฒน์ นิลทะสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงปริมประพา นิลทะสิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงพิกุลทอง งานแข็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว งานแข็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงภัชรา วิจานรงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงภานุสรณ์ หมันบ่อแก

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงกัณฐิกา นารอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายบดินทร์ อินถาแปน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กชายกืตติพงษ์ คงสมบัติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กชายก้องภพ ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กชายอานนท์ สังอุต
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กชายอนุพร อึงจันทร์

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายวรรณชัย ดวงสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายสุรวุฒิน์ เชือเงิน

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงสัณห์สมร บำรุงทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เพชรสเถียน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงอัญชนา รำเพยพล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงอรัญญา ตาพัว

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงอรยา แสงราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงมนันยาน์ ทองอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์เทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญตา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงไพรินทร์ ภูบ้านหม้อ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงพรพิมล ยุพลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงปยดา คำจันทร์วงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา กองเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงชลทิชา ดาแพง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ มาตชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายอนันท์ ฤาชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กชายเกรียงไกร หอมอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กชายเอกพล ทองรังศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงญาณี ยาวศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงพวงเพขร ลานำเทียง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา จอมมณี  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงกฤษณา ศรีชาอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงจิราพร ชาวนาฮี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงนิยากร จันดาเบ้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กชายชัยวิวัฒน์ พรหมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กชายฉัตรมงคล ต้นตะภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงนนทกร โพธิชัย

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กชายภานุพงษ์ เหียนสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

กุดกัญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กชายกฤษฎากร จันทร์ศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

นายวันชัย ผิวเหลือง ๑/๕/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เผ่าพระคือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กชายจตุพล โนนสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงจรรยพร คำมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงชลดา สิทธิเวช
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงดวงกมล จันทร์วิเศษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กชายธาวิน เคนคำภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงปนัดดา จตุรนต์รัศมี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงปราณปริยา แอแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงพุฒิธาดา อยู่สกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กหญิงภาวินี มีวัฒนาภิรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ถังสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน โพธิฉลาด

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงวันวิสา วิชาเกวียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กชายวิมาน ศรีคุณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงสุพรรภรณ์ ช่างชุบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา มีคำทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงสุสุวรา บัวทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงอริสรา มูลวันดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงอัญชิกา โพธิปสสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงอุมากร อุปฮาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ ชาญชมภู

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กชายเจตวิทย์ อุทกศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กชายเพชรพสุ สุดวิสัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กชายกฤตยาณี แซ่กัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงชิดชนก เถียรชนะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงซาวีน่า ฮานี ฮามมอร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงธัญชนก โนลาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กชายปยพัตน์ เพชรฤาชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กชายพัฒธนวัฒน์ ลีเจ้ยวะระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กชายยศกร บุตรโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงวศิริญา สินทร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กชายวาฤทธิ

์

สวัสดิทา

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงสุพิมล ชมภูเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ มันทะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กชายอภินันท์ ศรีจันทร์กำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงอรัญญา ปาสณฑ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กชายกาจพล พุทธวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงคณิตา พิมพ์สอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงจิราพร ทองสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงณัฐจริญา ชนะรักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงธนัญญา ขุนเต้
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงธิติมา เกิดมงคล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กชายนฤมิตร โตสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กชายนัฐวุฒ กองกะมุด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงปาริชาต มังมา

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงพัชราภา ศรีจันทร์กำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลเสนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กชายภควัฒน์ แสนสีนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กชายรชต อาจมูลตรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ เพียสีดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กชายศิริวัฒน์ ประสาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา เสโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กชายสุทิน ตาแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายอดิศร บรมสถิตย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กชายอนุรักษ์ มูลกัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กชายอมรินทร์ ตักโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ โสเส
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงเมษยา อ่อนตาแสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงกัลยากรณ์ ภาระราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กชายทรงวุฒิ ปสยัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงธรรมธิดา วังคะฮาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใจคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงพลอยชมพู สอนนอก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กชายภูวดินทร์ แหล่ปอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ แสนคำวัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กชายวิสรุต วงษ์สิงขาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กชายศุภชนม์ บุญผิว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กชายเกษดา หมู่โสภิญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงโชติมณี แก้ววิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแขม วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงกิติยากร ศรีกงพลี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กชายชญานนท์ กรุงศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กชายธราดล ด่านเก่า
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พงษ์สระพัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงปยะฉัตร นวศรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เกษมโศธน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กชายไมตรี จำปา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีดงเค็ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กชายพีรวัฒน์ พุทธราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กชายฤทธิชัย ทองเหง้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทร์งาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา มูลแวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี สีเบ้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กชายโยธิน อาจมนตรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงธารารัตน์ สีเบ้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กชายปยพัทธ์ กองทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กชายพิศิษฐ์ บัวหนอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงภาวินี วังพระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กชายอัครชาติ สุขไส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิปสสา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กชายจักรภัทร์ กึกก้อง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กหญิงจินตภาณี แพงบัวโฮม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ์ อุปรัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กชายจีระโชติ กิตติโย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงญาณวี ภู่พิพัฒน์ภิญโญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงณฤดี บุญอาจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงปริศนา กรุงศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงพรลภัส พิมพ์ศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กชายภูมิภัทร สุดแสนฉุน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กชายรณชัย กรมน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กชายวรวุฒิ แสงสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ชนะพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๑ / ๔๒๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กชายศักดินนท์ ผลทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กชายสมัชญ์ สานารินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงอภิชฎา โพธิโน

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายอภิชัย วงษ์ดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงอุมากรณ์ กลางสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุทัศน์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กชายโภคินันท์ ไชยสุริยงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กชายกฤษฎา ปอมวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กชายกิตวัฒน์ เพียธงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงจิราภา กรมน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กชายจิรเมธ ราชพรรณา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กชายตะวัน เหลาบ้ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงธนัญญา อุทัยนูญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงลลิตา นาทันเริม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กชายวรเมธ นิตโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงศศิธร โคดำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์สีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กชายนวกร สุทธิรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กชายพีรพงศ์ ภูผาเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กชายนาคาพิทักษ์ แสงหัวช้าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กชายปริญญา ภูผาเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงสุภาพร มิงมงคล

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายกองทัพ เมืองคำพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กชายธัญกร เยาวบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กชายธีรภัทร พุกพูน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กชายวรเมธ ทองเหล็ก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กชายสุพักพงษ์ บุญกรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงกันติยา ครุธตำคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงธนพร ศรีชมชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ประโพธิทัง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงพีรดา แก้วถม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงมุจลินทร์ แสนบุดดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กชายศราวุฒิ เทพพิบาล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กชายสีหราช ไชยบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ขำตรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงณัฎธิดา ท้าวเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กชายณัฐพล ผิวอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กชายธนาศักดิ

์

เซนกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงธันยพร เสาแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายนัฐวุฒิ โกวิทย์วงศ์ชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ไพศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงภาพิมล สวัสดิมูล

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กชายศุภกร ไปวันเสาร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กชายธนรัฐ จดจำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กชายเจษฎา บุญกรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เทพพิบาล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กชายจิรัฎฐ์ เพชรอาวุธ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงนิภาธร ขำตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กชายวุฒิชัย วงษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงเพ็ญนิภา ทองคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองเสาร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงณิชมน ตาปราบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กชายธนาวุฒิ เขียวระยับ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงรัชดา มาตชะนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา อินบ้านยาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ถึงแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีคำพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กชายอิทธินันท์ ช่อวิชา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กชายแสนอนันต์ แสนกิงเทพ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กชายกฤษดา กิงแก้ว

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงนภากาศ ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กชายปฏิภาณ แสนโบราณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงปวีณา จำปาหวาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กชายวิษณุ บัวจันลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงสุปราณี แพรทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

บุดดาเวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ธรรมภูเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงนฤมล บุรณะพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงศริญญา โคตรศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงอรนุช อนุพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ชนะชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจันห้วยแสงพรสวรรค์

่

วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เต้าทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กชายพชร อินนอก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นุชชำนาญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ศรีวงษ์รักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงนิรมล สุทัศนีย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงวริศรา จัดสนาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กชายฉัตรดนัย คําคูบอล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายกนกพล ลาดนอก
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทะแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กชายจักรนรินทร์ หม้อปลัดชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงชลิดา แก้วอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กชายชินพัฒน์ ภิญโญยง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กชายณัฐพล รู้เกณฑ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงตรีญาภรณ์ สิงห์ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กชายธนภูมิ โนนก้อม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงธิดาพร แพะขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กชายธิตินันท์ วงสีรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กชายธีรวุฒิ เทียงปา

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กชายนครินทร์ มูลอารีย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทรงภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงนันทิวา มุขแสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงปราริชาติ ชมภูมาตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กชายพรชัย คลังคำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คำภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กชายภูริณัฐ มาสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงลริสา ค่องอ้อย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงวิชุดา สุภประกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กชายอรรถวิทย์ ถมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ มูลอารีย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยืนชีวิต
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กชายเจษฏา คุณพะมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา อ่อนชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงแพรทอง หงษ์กา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑
เด็กหญิงกัญญ์คุณัชญ์

พุทธรัสสุ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กชายคุณกฤต สอนจ้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงชญาดา บุตรจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงชญานินทร์ สอนหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงชาลิสา วิธานกรกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงณัชชา ศรีหลง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ประจันมอญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กชายณัฐพล ทวีผล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กชายธนกร ชุมพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กชายธนโชติ วงษ์สาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กชายธรรมรักษ์ สุรินโท
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงธีรดา คำภู
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงปภาดา ไชยชาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงภารดา จองทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ คำภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กชายศุภกร ธเนศธนากุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กชายอติรุจ จิรโรจนันทพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงอธิตติยา สุดใสย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กชายไกรวิชญ์ เพชรภูเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงกฤติยา ธิพุทธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กชายกฤษฎา เกิดแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

น้อยไทย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กชายชาติกล้า มูลอารีย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กชายชินวัตร อัปมาโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชินบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงนันทิชา คำมูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงนิสาชล แก่นสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทรงภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กชายพลกฤต ประทุมแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงมุฑิตา สิทธิ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ พลธรรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หาญสุริย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงชลธิชา น้อยนารถ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แหม่งปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อรรคฮาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงปริชาติ ปะติโก
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กชายพลวัต สิลาแดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงรัตน์มณี สีจำนงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วนารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กชายสเถียร กิงมะณี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงจันทร์สุดา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธาวันดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงนันทิพร แก้วยาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงปยฉัตร สีออน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

นางสาวรัตน์ฐกา แปยอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงสุทธิดา เวฬุวนารักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงเบญจรงณ์ ม่วงใหม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

นายชนะศักดิ

์

บุญชัยศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กชายชินวัตร นามโคตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

นางสาวณัฐสุดา ลือภูเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

นายธรรมรัตน์ ขุนเต้
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

นางสาวธัญลักษณ์ ทัดเทียง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

นางสาวนภจรัส มลากรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

นายนฤพล จันทร์พวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทะสาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

นางสาวลินดา ตาแหวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

นายวรพจน์ เกณทะโกฎ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

นายวรพล ศรีสุทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

นางสาววิมรัก อาจมูลตรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

นางสาวอุสุมา ไกรราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

นางสาวเมธาวลัย ขันรุ่ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

นายโชคชัยรัตน์ จันสีดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

นางสาวกัญญารัตน์ อุ่นคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

นางสาวจามจุรี นันจันที
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

นางสาวจิระนันท์ พรมพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

นางสาวชนกนันท์ แสนบุราณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

นางสาวชลลดา ประวันนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

นางสาวณัฐพร ระหว้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

นางสาวทิพวรรณ ประพาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

นางสาวปยะฉัตร วาลมนตรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

นายพงศธร ซุยมาเมือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

นางสาวพงษ์ลัดดา ไผ่เต็ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

นางสาวพลับพลึง วัดเวียงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

นายภาณุพงค์ เหล่าประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

นางสาวมณธิรา หารเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

นายวัชรวิชญ์ อาจมูลตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

นางสาวศรสวรรค์ ดีกุดตุ้ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

นางสาวศศิธร คำงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

นางสาวสาลินี วรศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

นางสาวสุปราณี ปาติว

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓

นางสาวสุพิญญา ชาญจระเข้
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

นายสุรเชษฎ์ พลมุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

นางสาวอาทิตยา ภาพชมภู
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

นางสาวเบญจาพร สิงห์เรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

นางสาวแก้วพฤกษา บุญชำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

นางสาวปนัดดา วงค์คำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

นายรณฤทธิ

์

จ่าเมืองฮาม
๒๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

นายรัฐพงศ์ ศิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

นายวินัย ศรีหาเบ้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

นางสาวอุไรพร จันทร์งาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

นายเหมรัศมิ

์

แสงนาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กชายกรกฎ สอนบาล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กชายกรกฏ พรมราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงกฤติยาณี ทาศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงกัญญพัชร ไทยศิลา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงกัลยกร มูลปอม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กชายกิตติพงษ์ คำมูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงนริศรา ภูครองตา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กชายปณชัย ปอมสุวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงพรชฎา สงวนรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงวศินี อ่อนเหลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กชายณัฐกิจ กล้าหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงบุษกร แสนบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กชายพงศกร ศศิธรานนท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงพัชราภา สมต้น
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายกิตติเมธ เหลาประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กชายณัฎฐากร แก้วกุดฉิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ฝายศูนย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงกันยาลักณ์ พรมไตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงธิดาอินทร์ มานูญวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงชนิดา แก้วกุดฉิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กชายสิทธิพร แสนแท่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงกัลยา เชยชัยภูมิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายญาณาธิป อุตรา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงฐิติมา สมคณะ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ล้นทม
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กชายศรัณย์ สมศรีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงสุภาพร กองลุน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงจินตพร แซ่โก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงชนกนันท์ นันบุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงชลนิภา อุปถัมภ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กชายชาคริต หลานวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงชุติมา บุปผา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กชายปรัญชัย จุ้ยน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงพรนิภา ชัยโยธา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กชายพฤฒินันท์ อุปรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กชายพิชิต สร้อยลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กชายพิณวัฒน์ พงษ์กลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กชายภูริพัฒน์ คำทุย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กชายภูวดล จันทร์หล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงวรารัตน์ แนวเวียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กชายวิวัฒน์ชัย ยวนใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงสุกัณญา คำปอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กชายอภิชาติ ทองดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กชายกฤษดา สมศรีสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำเหง้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงนภาพร นันบุญมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กชายภูวดล ทองล้น
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงรัชฎา สนอุป
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กชายอธิวัฒน์ คำนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายอนุวัตร คำวัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กชายอานนท์ หนีบหลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเปอย วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ รุ่งเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ใจเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงศิรินพร ทานาวิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงศิวิมล ทองดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงอาภัสรา เหล่าลาภะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ มหาจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีหามาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ราชวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายสหรัฐ หนองคำแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงอารยา แสนตัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงบุญธริกา ทินช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงยศวดี ทองเบีย

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กชายอนันยช วงษ์รักษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กชายศักดิชัย

์

แพงสร้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงพนิดา นิลผาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ อิมจีน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงอภิชญา บัวสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กชายธนากร พูลกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ หวานหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ ดีลุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ แน่นสันเทียะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ดีลุน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กชายจุลจักร เรืองสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงชนานันท์ จันทร์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงยศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงอริสา ศิริผล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กชายเขมทัด คนตรง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องสมอ วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงสายธาร อินทะนาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงอภิณญา สายสุด
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กชายธนพล บุญนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงกรกนก โยทองยศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ล่องบุตรศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงกิติยาพร แก้วดอนโมง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงจันทวดี สว่างพรึก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กชายณัฐวัตร โหมดขาว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงนันทิยา พูลเพิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงบุษกร อบเชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กชายภูริภัทร ปลังกลาง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กชายรชต ตันชวลิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กชายเพียงตา เย็นวัฒนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กชายญาณพัฒน์ ดวงจันทร์คำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงตติยา ผุยมูลตรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กชายทวีทรัพย์ เหลาเลิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ คืนผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กชายธนธรณ์ เหล่าพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายประสงค์ชัย แพนไชยสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงภัควลัญช์ โมรีย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายวีระชาติ เนตรสงคราม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กชายสาธิต ต้นจำปา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงอารยา นันท์ดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กชายธีรภัทร ครองสุริยวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กชายปฏิภาณ ประดับศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงจิราพร มาปอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงญาณชาติ ศรีมาตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กชายวิสิฐ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กชายตันติกร นามมุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กชายทัศณา พละที
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กชายพีรภัทธ์ เชิดสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาธรรมมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงกุลนิดา ธงภักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กชายธนดล ไร่ขาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายธนธรณ์ โคกท่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชัยชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กชายปติศักดิ

์

แสนศรีคำม่วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงพิชชาอร แสงสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กชายพีรณัฐ ซุยมาเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงภรณ์นภา โพธิหล้า

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ คงวันดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กชายเจษฎากร จำปาหมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

บุญเกิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนะไพวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ประทัศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงจิตติภัทรา สูงกรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ชะเสพล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ มูลแวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กชายปรเมตร์ รู้ปญญา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงปวีณา สุดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงพัชรี ศรีหนองโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ แสนภูมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองทำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงกมลชนก หล้าหนองเรือ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงกรเพชร ทองสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มูลประเสริฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กชายกฤษกร เหลาธิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร สร้อยปุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุพรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงกาญจนา คำสีโห
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงจิดาภา นาหนองตูม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงจินดาหรา เภาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงญาณิศา พรมเทศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ดีเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กชายณภัทร จิบจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐชนา ชำนาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สีลาพุทธา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กชายตรีชัย พลมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กชายธนภัทร์ นามวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปดฝาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงธมนวรรณ แสนเหลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปญญาสิม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงนงนภัส ศรีเหลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงนภสร อุส่าห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงนัฐริกา โทธรรมพาส
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงนัฐวดี เหลาธรรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงนันทพร ศรีสรรค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พิมพ์สิงห์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงปพิชญา ภูมิโสม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงพลอยวรรณ จันมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงพัชราภา วัดเวียงคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงพัชริฎา พลโคตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สันติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงมนัสวี วงษ์คณานุรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงรัญธิดา คันเสถียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฝายศักขวา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาบ้านดู่
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กชายวรพล พลตรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงวรรณวิษา บุญภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กชายวรายุทธ์ ศรีโปฏก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงวาสนวรรณ ผลภิญโญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีทาหล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงวิภาวี มีเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงวิราวรรณ สมใจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กชายวีรวัฒน์ กึมขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงศุภวรรณ เพ็ญศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงสุชานันท์ วรรณแจ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงสุชาวดี โยธาทูน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กชายสุนทร สวนจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา ยอดโคก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชินคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กชายอดิเทพ โชติศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงอัญชลี สาสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงอารยา ผลมาตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงอารียา สังข์แคลนพรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงเกวลิน บุตรจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงเกษมณี คำเรืองศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายเกียรติภูมิ หมันจำรูญ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันธาโฮม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กชายกิตติภูมิ ซ้ายมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงจารุณี เหลืองประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กชายจิตติภูมิ วงษ์ลคร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงนัฏฐธิดา อุตบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงนิชานาถ บัวโศกเชือก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงบุญสิตา ลาสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงพรวลัย นันทิวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ หวานหอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงวรเดช อินทร์กลางเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีจูมพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงหงส์ฟา ชุดโกทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กชายอนุชา สีกันหา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงอริศรา พินิจมนตรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีธรราษฎร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงกนกอร ชาติมนตรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดีกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กชายกฤษดา ชุ่มพุดชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงจิราพร ชัยกิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มุ่งยอดกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรวิชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กชายชาญวิทย์ ฉิมสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กชายชินภพ ขันธวุธ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเหลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ อุ่นแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กชายธนาธิป โม้ก้อม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญเฮียง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล พงษ์สะพัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กชายปฏิพัฒน์ บุญเฮียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงปริญญา สุรพล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กชายพัสกร พาลี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กชายวัชรพล หมืนศรี

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงวันวิสา วันคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงศศิธร ทันหาบุรุษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา หิมนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงอาริสา นวลบุญมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กชายเพชรนิล พรมเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อินทรวิชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ราชโทสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กชายจักรกรินทร์ พิมพาศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กชายจามิกร เพ็งจันดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

สินราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กชายชนะศึก เรืองสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทิพุธา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิศิษฐชาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ขอมภูเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายธนกาญจน์ สร้อยลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กชายธีรเทพ สังโสมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กชายนัสรุธ ดวงมะลัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงนิศาชล ดีงาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กชายพลศิษฐ์ อินทรวิชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กชายพัชรพล ชาวสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงพิมผกา ศรีลาฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงภารดี ยุ่นดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงศศินิภา บุญจันทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงศุภัคศิรีย์ ทาเขียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กชายสุภชัย ณรงชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี ปวสาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กชายอดิศร จีนดอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กชายอัษฎา อุบบัว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กชายโอภากุล ยุ่นดอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แพงบุดดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายกุลชาติ สาระพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายจีระวัฒน์ พันลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้ววงษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงชาลิสา ใจกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายตะวัน อุบบัว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กชายธนเทพ อิมจีน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายธวัชชัย ศรีวิชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กชายปราชญา อุ่นน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ ยุ่นดอน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กชายพันธมิตร บุญมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงมลฤดี ไกยสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กชายวิจิตร เถาโต
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงสายฝน หวังข้อกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กชายสุรเกียรติ พาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงอิสริยา เพียกเพีย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กชายเจษฎา จินดามัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ กุรัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กชายถิรมน กองพา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ กองพา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กชายธีรภัทร สุระพินิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ เปะชาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายวชิระ หลงน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กชายวรภพ ยงเพชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สร้อยซัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีหานาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กชายอนุชา น้อยธง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีภาบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ มูลลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กชายเจษฎา ชาฮาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ โยประทุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขุนทะวาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงนันทิยา โพธิพันเรือ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงนาตยา กาษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปานทุม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กชายวิวรรธน์ ด้านเนาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กชายคุณากร สลีอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ ทำวิสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงชมพูนุท อุ่นคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กชายปริณญา แก้วแก่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา สิงห์บ้านหาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชังหรก

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กชายอานัสกร ดงสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กชายกฤษดา ชาญกว้าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ โชคแสดงชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงภัทราวดี โปยขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ช่างลาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กชายศักดิสิริ

์

มีโคดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงสุภัทรสร ยืนสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กชายอดิศร ประทุมทีป
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงเจนจิรา ศิลาบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กชายคมชาญ กาญฉนวน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงชุติกาญน์ โปยขุนทด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ญาติตะขบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กชายอภิชาติ กลางจอหอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงกนกกร นาอุดม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช คลังคำภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา แซงเกศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กชายธนดล ทองแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงบุญญาพร นครพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เทพชมภู
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กชายพีรภัทร เกาะสมบัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กชายศรายุทธ ทีดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กชายสันติราช โทเกษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงอทิติยา พร้าวไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กชายอพิทักษ์ โอดพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิมจารย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กชายปฏิภาณ มันมุ่งยนต์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงวรรณธิดา พรรณา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทวีญาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กชายธัญธวัช กรมวังก้อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กชายปภาวิน อดทน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กชายพัชรพล กุดโต้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ หมืนวิชา

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงรัชดามาส บรรเทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงอฐิชา เพชรทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กชายอดิลักษณ์ หลงน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กชายอัครพล กรมวังก้อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงเกษรินรัตน์ นันทาวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายโชคธันวา ทานสมบูรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายชยรพ หมืนนะ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงชัญญานุช นินไสล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา นนท์พละ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กชายภูวดล โทผาวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กชายนนท์ปวิธ อดทน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กชายจักรภพ ศิลาปา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงจีระนันท์ แก้วโภคา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองโม้
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี สุนทรแต
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงธารีรัตน์ ศรีกันหา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กชายธีรพงศ์ มิงอัน

่ ๋

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงปาณิตา อุ้งช้าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กชายพิทักษ์ หนูจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายพีรพล ทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงวรดา แสงวิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายวิศิษฏ์ แหวนวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฤาชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงสุนิตา โคตรภูเวียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กชายอภิรัฐ วงสุโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงอรัญญา ศรีหลง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงเพชรมณีจัน แก้วโภคา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กชายชานนท์ วงษ์วิจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กชายอธิวัฒน์ สดุดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงวารี นาใจดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กชายสุกันย์ ศรีกันหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กชายอภิโชค สุนทรแต
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงศุวันดี สุธาพรต
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กชายณัฐพล ชึดนอก
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงนารีรรัตน์ จันลี
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กชายชิตดนัย คนรู้ ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงนีรชา สมแวง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนสำโรง ๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร ผิวผ่อง
๒๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงเบญจมาพร ทาศรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงขวัญเรือน อิมห้อย

่

๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กชายวีระเพชร สิมมะโน
๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กชายสุรชัย อิมห้อย

่

๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายวุฒินันท์ อาษานอก
๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กชายตฤณ แพงจันทร์โท
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามวงษา
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงวรรัญญา หล้าคำ
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงชนิกานต์ เอียดเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กชายกิตติชัย จันทร์ดี
๒๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ขันโอฬาร
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำแพงราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงวลิศรา สาธิพามณี
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายสุชน นิพรรัมย์ ๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ โทจันทร์ ๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ นาดี
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงปภัสรา มลิเลิศ
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงสาริศา สอนเกิด ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา บุญตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงรัตนากร นาบำรุง
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงธนัชพร นาบำรุง ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงณัฐชา หนูแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงภากร ศิลปประกอบ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงยศวดี การสร้าง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงภาพิมล พรมรักษ์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงศิริวิมล กระฉอดนอก
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงภนิดา การสร้าง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงธนิษฐา ศิลประกอบ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงนสรินธร เวชายานนท์
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ริมไธสง
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงสิริยากร ศิริมงคล
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา บุญหนา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงกาญจนา เทศานอก
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กชายถาวร เฉียบแหลม
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กชายเพ็ญเพชร เพ็ชรรักษา
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายเทวราช กรมดี ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กชายภรต อาษานอก
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กชายธีรสิทธิ

์

แสนหล้า
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงมณีทิพย์ หลุ่มใส
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

นางสาวสุกัญญา หลุ่มไส
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีเศรษฐมาตย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กชายวิฑูรย์ พรมจ้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กชายอดิศร จำปาทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จรุงพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายอัธพล ไชยมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงสาลินี สีบาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ นาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กชายภาคภูมิ ไชยมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงดุสิตรา อุปฮาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงปนิดา กายแก้ว
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงปยะนันท์ พลรักษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงอัมพกา ศรีประดู่
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กชายนครินทร์ ดาโสม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กชายนราวิชย์ ศรีทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ หาญตับเหล็ก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ โคกสีนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กชายรัตนพล จำปาทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายศรชัย ศรีวิชา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กชายศุภกร เรียนพิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

คะเณย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กชายอัครเดช ชัยนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กหญิงกฏชกร เลากลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงกระรัตเพชร ถาดไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณาดิสัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงณัฐญา นครราช
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงนาตาลี อ้นไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงพิชญา อุดม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงวรีพร มวยกระโทก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสมัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี แสนนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงสุปราณี หลักคำพัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีทับรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กชายปยะพงษ์ ขำศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กชายศตวรรษ ชัยวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กชายสุดารัตน์ ธนูรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงทานตะวัน ศรีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงราวดี ศรีจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงวนัชพร โหว่สงคราม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กชายกรรชัย เจริญเหง่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุงไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กชายชนกชนม์ มงคลชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายพยุงศักดิ

์

กรวดนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กชายพีระภัทร์ โหว่สงคราม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กชายพุทธโชค พระสุรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงจิระวดี โพธิลำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงวันวิษา แสนบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สร้างนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงกัลยาณี มุงคุณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงกานต์สินี เหล่าขัติยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงกาวิสา ผงไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

นาใต้
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายจิตรทิวัส สงฆัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๐ / ๔๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายณรงค์ชัย มีภาทัศน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กชายต้นนำ พังยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กชายทัศนพล จำนงเพียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กชายธนากร ล่าดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กชายนพรัตน์ อาษานอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายพลวัฒน์ แดงโชติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กชายพันธวิศ เย็นเหลือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงพิมพา บุราณศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กชายพีระพัฒน์ มานุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีหามาตย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กชายภูริภัทร์ ภูมิโคกรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กชายมงคลชัย มะริศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงมนัสวี ไขสาร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงระพีพรรณ จันโท
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กชายวิชาญยุทธ พิมพ์ชัยศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กชายวิทยา ภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กชายสุเมธ ทองใบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กชายอดิเทพ เวียงสงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กชายอนุชิต ศรีโสภณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กชายอนุพงษ์ ดวงแก้วมณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ ธานี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กชายอมร วีระสอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงอริสรา ทิศนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กชายเดชนคร เลานอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา การะเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงเมย์ เจนไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงเสาวรักษ์ เพ็งหลอย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กชายพิชาภพ อุดม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงวิภาสินี คำแท่ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณคาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงบุญญาพร สอนนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงปริศรา ชุยสำโรง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายศุภกร ผินผัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ นาละคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กชายวชิร ธรรมกัณหา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๑ / ๔๒๔

้
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ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายศิลายุ ตังนอก

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กชายอัษฎาวุธ นิลทะสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงนำเพชร เลิศเศรษฐี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงสุวรรณภา พันโยศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กชายศราวุฒิ เศษวิสัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายธีระวัตน์ หวานแท้
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงปาญวัจน์ ขุรีทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กชายรัชวัสฆ์ หย่องตุก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กชายศิรายุทธ มืออินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กชายธนากร มูลวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กชายชัยชนะ ลครพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กชายอาทิตย์ จันนาหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กชายพิเชรฐ ลายรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงนฤมล ขนสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงพรรณพิสา เคนพันค้อ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงจันทิมา ทรงเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล พาที
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงประภัสสร แพนน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงกฤตยา ชัยพระอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กชายณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ทะนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยพระอินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงกนกพร บุบพิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายสหรัฐ อินทไพจิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กชายระพีภัทร หย่องตุก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กชายฐิตินันท์ สุวรรณปรีชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายวีระฉัตร กองเกิด
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายนราธร ศรีหาเบ้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงกุลนัดดา มอชัยสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายณัฐวัตร แสนจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายธนาทิศ วรรณศิริโชติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายวีระพันธ์ ปะริกาถานัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ วังสงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กชายอัครพงษ์ ปานสาลี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๒ / ๔๒๔

้
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ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงอาริสา ประชากูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กชายบัณดิษฐ์ พรมสมุทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กชายประกาสิทธิ

์

พรมสมุทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายศราวุฒิ อินนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กชายกิตติพันธ์ กระลาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ สิงท์แสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงวาสนา ลุนพุฒ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงชิชา กะลาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงรัตนาวดี แสนคุ้ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์ชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงอรัญญา โทแหล่ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงนริศรา สมสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงนิศามณี ศรีสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบุญไทย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กชายธีระวัฒน์ กะลาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กชายณัฐดนัย กะลาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กชายวราเดช ซองผม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กชายรัตน์ตระกูล ประชากูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กชายวายุ วงศ์ด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงลลิดา ดีวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงชลิธิชา บอลไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงจันทร์สุดา ปุยละเทิม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงสุนิตา ภูศรีฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงวรรณิสา มาตร์วังแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงเพชร ปะละกัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงพลอย ปะละกัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงศิลิตา งามใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หลุ่มใส
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงกันพาพร กะลาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงมุทิตา กะลาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ สีฮุย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายกรวิทย์ บุญล้อม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กชายชินบุตร เสนาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายธีระ มาคะรมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๓ / ๔๒๔

้
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ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายนิวัฒน์ ลีบุญส่ง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายภาศิน จินโจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กชายมงคล อาจสามน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายยศภัทร จันทร์ที
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กชายรัตภูมิ เถียรนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายวรชน วิจันทอน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กชายศุกลภัทร แสนสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กชายสุรบดินทร์ อุปฮาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กชายอเนชา จุเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กชายอภิรเดช บุสำโรง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งวัด
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กชายเศรษฐดา คำดำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงดวงดาว วงศ์แสนอาจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงดวงเดือน วงศ์แสนอาจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงศรัณยา จาริย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฤาวิเศษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำยี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร พานทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงภรรคมัย พลสำโรง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงอาริตา หล้าพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงอรนุช สินธุบัว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงอรปรียา มาตย์วังแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายคฑาวุธ อุ่นสำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายนิติศาสตร์ กระลาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กชายกรภัทร์ แก้วไพวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายกรกฤต แก้วไพวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กชายจักรพงษ์ พลไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กชายธนาธิป พุทธรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงสุพัฒตา นางาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กชายกฤตธกร เทพวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายกัมปนาท พังไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายคณากร แก้วพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กชายชัยณรงค์ บุญคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทานาฤทัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กชายธนากร ศรีวรรณะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กชายนครินทร์ นิลศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กชายวัฒนพล ปาละสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กชายศิริชัย จันคูณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กชายศิริวัฒน์ บรรยง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายสุทธิมงคล ชัยวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เทพสากล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ บรรยงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายอังคาร อินน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กชายอิฐชรพัฒน์ มณีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายอิฐศิวะ ประเสริฐศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงกนกพร วิไลแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงกมลชนก จันทะวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงกวินนา วิลาวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงจิดาภา ปะตังถาเน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงจิดาภา หม่วยนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองโสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงจิรนันท์ หนูแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงจิราพร จันดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สระเกตุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองโสม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงบุญญาพร เรืองสุข

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงพันพัสสา เผ่าพันธุ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงภาวิณี ผลไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขยิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงวิจิตรา เพียรไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงอรชร สายเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงอรวรรยา ใจทน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กชายกสิวัฒน์ วงค์สวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กชายกอบบุญ ทองคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายขวัญชัย สิมาพุทธ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กชายจิรายุทธ มาตย์นอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กชายจิรายุส ศรีดามณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กชายดนัย กัดนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กชายธนชาติ ศรีหานู
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ มาลัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กชายธีรพล สอนนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กชายพีระพัฒน์ นานอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กชายราเมศร์ ทองดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงนาฎอนงค์ ทายสงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงปนัดดา อาษานอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงผุสดี ไสวโก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงมัชฌิมา มะลัยแสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงมาลิสา มูลจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงลลิตา จันทร์หีด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงวรางคนา พลไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงศศิประภา อาษานอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงอินทิรา วงษ์ละคร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตย์เลิง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กชายนิติรัฎฐ์ ดวงพายัพ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กชายผดุงเกรียติ บำรุงภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กชายพลชนก อาษานอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายภานุพงษ์ พลจังหรีด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กชายภีรวัฒน์ ธรรมกัณหา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายวิโรจน์ ใจสว่าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กชายศุภกร มาตย์นอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายสิรภพ ภูมิไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงกชกร ใจเทียง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงกมลชนก มาลาศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงเกวลิน ใหญ่ปราม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงจินดาภา บุญสูง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงจุฑามาตย์ อินทร์นอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงชาลิสา จันทนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศักดิศิริกุลมีชัย

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิขำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงนาถลดา ฝายพลแสน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สอนนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงปริศนา เชือกุดรู

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงปวีณนุช เวินเสียง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงพรพิมล ไสยาเย็น
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงมาติกา ปริโต
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงศิธาทิพย์ เนตฝาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงศิวพร ปะติเก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงสุดาวดี พลนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงอัธยา ฝายพลแสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูวา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีการนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กชายธีรภัทร ศรีดามณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กชายวัชรพล อุดม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กชายสุรเสกข์ สิงห์มาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงธิญาดา โคตะสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงพราวนภางค์
ถีอาสนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงพิมพิกา คณานิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงศิริญาดา เพไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงอริศรา หล้าพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เวียงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญหมืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สร้างนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายอริญ จันทรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงบุญญิสา ประยันโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงพลอยลดา พุทไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กชายคีตภัทร พิมไธสง
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กชายจักรพรรดิ ประทัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กชายจักริน โชคชัย
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายธนบดี จันทร์แสง
๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กชายธนพงษ์ กิงปอง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กชายรัฐนันต์ ปสสาวะโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กชายราชวัฒน์ สีหามาตย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กชายวัชรกร รุ่งเปา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กชายวีระพัฒน์ แก่นแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงประภาสิริ มาตย์นอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงปรียาภัทร คำพิชิต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงสโรชา ฝากไธสง
๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กชายธวัชชัย กันทะวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงกมลชนก ชูเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ คำสิงห์นอก ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงกฤษณีนาถ ทองโสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงจันทกานต์ นาบำรุง
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงจิรลักษ์ วงหนูพะเนา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เพ็ชรรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงบุญศิตา เข็มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาบำรุง
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทรายถ่า
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงอรัญญา ละน้อย
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

นางสาวนารีรรัตน์ โสสุด
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

นางสาวภาวิณี ดอนไชย
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

นางสาววนิดา การสร้าง ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

นางสาวศุภิสรา ดำดี ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

นางสาวสุภาพร เข็มเพชร
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

นางสาวสุภาวดี นาบำรุง
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กชายยศพล มากไธสง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กชายวาคิม วิลัย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงมุกดาวรรณ วรรณเกษา
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงยุวดี นามชาลี
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงวาสนา พักสูงเนิน
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วฝายนอก
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงสุณิชา อ่อนเขว้า
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงอริสา หมืนไธสง

่

๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงภัทรมน การสร้าง ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงรวิชา จอดนอก
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงณริศรา พลขัดซ้าย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงเพชรไพลิน เพ็งวัด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงศิริพร นันไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กชายนภา เทพจิตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงนภัสรา คำบุตรดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กชายจักรินทร์ เทวะหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ กล้าหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กชายอติเทพ เขตคาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เขตคาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กชายอภินัน โสสีสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงพนิตสุภา เพชรตะกัว

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช แยบค่าย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงดวงกมล เพียสักขวา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงวิชุดา นานอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ การสร้าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กชายนิกร หาญโงน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กชายภูฤทธิ

์

วิเชียร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กชายทันวา ใยทอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงศิริขัวญ คลังทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กชายศิริพงษ์ วิเชียร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กชายธานินทร์ ประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ นามาก
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กชายอัครวัฒน์ วรรณภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายปราโมทย์ กางสิว

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กชายศักดิรินทร์

์

แก้วมนตรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กชายวันเฉลิม นามาก
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงสุภาวิตา ศิริอัฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงอุมากร แก้วนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงจันจิรา แก้วประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงโศภิตา แก้วมนตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงเบ็ญจมินทร์ ไกลแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงจิรพรรณ คำไขสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายสมพล พรมรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กชายอภิชัย แช่มชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นามาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ กระโจมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ เลขกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กชายศุภชัย พรหมกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กชายนภสินธิ

์

สำนักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กชายกัมพล เพชรวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา สอนนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงประภัสสร ภิรมกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ก่อชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงฐิติชญา คำดุลย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงปภัสรา เลิศภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงชลดา มาตย์โพธิศรี

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กชายศิวดุลย์ นวลใน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงนาตยา น้อยสมศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงกัลยากุล สกุลแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒
เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์

ภิรมกิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กชายชาญชัย โพธิจักร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายภูมินทร์ พูนผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กชายศราวุฒิ บางนารักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กชายศิริราช บัวนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ ผ่องบัวเผือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กชายนนทกร นามวิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กชายคัมภีร์ ศรีทิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กชายณัฏฐากร ปานา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กชายธนสิทธิ

์

ภิรมชม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กชายนัยกฤต สีมูละ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ ชันชวา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงชนันดา พิมพ์ผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กหญิงนรินญาพร สังฆะมะนี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงวนิดา คนคล่อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงศิริปภา ดาวช่วย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงมีนา ปนเจริญพรทวี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กชายภูวดล เหล่างาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงอรรษา คิดเข่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กชายวานิช ภายไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ นาราษฎร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กชายคมสยาม นาราษฎร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงณัชชา ภายไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงพรรณษา อุทัยรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงวรัทยา พันไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ปาประโต
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันปุย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงสุวรรณา แสงดารา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงนภาลัย จันทะบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กชายธนาคิม คำกอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กชายชัยนิวัฒน์ ปสสาวะโท
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กชายเทวินทร์ ชุมนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงสุนารี พรมลาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงอรปรียา สร้อยฉิม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กชายเกียรติกุล สีมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กชายอนุพงษ์ เหล็กเจ็ก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กชายสรวิชญ์ นิลศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงอทิยา จันทร์อ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงภัทริดา แก้วดวงดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กชายศราวุธ นาดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กชายทนิกร สายศร
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงวรัมพร กรุดมีนบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงดวงตา ธรรมรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงอัญชลี มิสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงชลดา กิงนอก

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายกันตภณ แก้วอุดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ปาริกาถานัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงกชพร ทุมา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงชุติมา นาราษฎร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงอขิรญา อุดมรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงอรปรียา ยอดอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงมุกธิดา กุลสุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กชายก่อตระกูล สุทธิวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประจุศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กชายธีรภัทร เสริมนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กชายอัครพล ชาวชายโขง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงปาริตา ดวงกะลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงพนัชกร สัสดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงพัชรประภา ถุงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงศลามณี ชินสงคราม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา สมีงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กชายสุรีรัตน์ นิพัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กชายรตินันท์ หงษ์เพชร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กชายศรเทพ จงเทพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงพัชรา อินสิงห์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร แซ่จึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กชายอัศฎายุธ เครือชะเอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงดรุโณทัย อินนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงอาทิมา โนนตาเถร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองใบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงสุปรียา เจริญสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เอียมศรี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภาสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กชายณิชากร จำเร็ญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กชายอภิสิทธ์ คงอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ นินทะสิงห์
๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จันคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กชายธีรเดช มาตย์นอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์ซอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กชายวัชรพงษ์ ชาวดอน
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงจรรยารัตน์ บุญธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงจิตรานุช จันนามอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงพรนัชชา คุมโพธิ

์

๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจซือ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงโสภิตา ระเวรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงอนันตยา สมมิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กชายจิรพัทธ์ ใจเพ็ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กชายเทียนชัย โสดามุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กชายปริทรรศน์ ลึงลัด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กชายภานุเดช ผางเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ เพียรทะนี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงมลิตา พัวพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงสโรชา เทียบชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงสุนันทา เทพวารินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กชายชินวัตร ทบบุญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กชายวิทวัส ลันทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทูพิมาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กชายวรรณสาน ทองเทพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทองสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ แปรเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงนันท์สินี พลเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กชายทิวไผ่ เทียมทะนงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนผาบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา ชะร้อยฉิม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กชายปวริศร์ อุตมรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ แดนชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงกนกเพ็ชร เพ็ชรตะกัว

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงเจษฎาภร ศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงชัชฎาพร เมฆไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงธิตาวาส นนเข็มพร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา ดวงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงปาลิตา สร้างนานอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงรัญธิดา ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงวรนุช ทิพย์มาตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงวรัญญา สาจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กชายนันธวัฒน์ เจิมขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กชายชญานนท์ วงศ์จันคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กชายทีฆายุ ฝายกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กชายธนะภูมิ ปอมมาตา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กชายพีระพัฒน์ พลสง่า
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กชายพีรัชชัย จำใบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กชายรัชชพล ร่วมญาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กชายวันวิเศษ ดีล้วน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กชายอมรเทพ นาพิบูลย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงขวัญฤดี ขุนเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงธีรัช ผลจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาวัตร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กหญิงกนกนาฎ เดชรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ กานุมาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงกัลยาพร จิว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงกุสุมา ดอนน้อยหน่า
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงจรรยพร ไทยอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงจารุภา ปลอดกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่สัว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงชลิตา บุญใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กชายชุติพนธ์ แบ่งสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงณัฏฐกมล โพธิลังกา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กหญิงณัฐกมล กองบาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ แสงลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กหญิงธนพร องค์มาลัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กชายธนภัทร สอนเฒ่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กหญิงธนัชพร พรมมาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงธัญญา มีทุน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กชายธันยากร วิเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงธีราพร รัฐวร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงนริศรา จุ้มใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงนิฐิพร ศรียอด
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กชายปฏิภาณ ทับแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กชายปวริศ ศรีชารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กชายปณณธร สอนโว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ไวคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ พานโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงพรชนก ธรรมสอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กชายพาทิศ ชูขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงพิชชาดา อาจหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงภัทราภา ละเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ โนนสา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กชายภูริภัทร์ พันธ์พรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กชายราเชนทร์ สีหาบง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงลลิตา หีบแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงวรนุช มะลิชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงวรรณภา ศิริกานต์วัฒนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ คุณสีขาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงศุภิญญา จันประทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงสุจิรา ขามก้อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์สิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กชายอนุพล บุญส่ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงอภิสรา แก้วบังสัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ กลางเหลือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงอัยลดา ปญญาวัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงอารยา ทองโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงอินทิรา แสงศรีเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กชายอโณทัย วันนา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวกอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายเดชดนัย แสนคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงเปนหนึง

่

เศรษฐบดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขันชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายแสงทอง สมปาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงโสรญา ศิริเกษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กชายการัณยภาส ฐานะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

เขียวอ่อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กชายชยทัต แสนทะบัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงณัฏฐชา ธงจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กชายทินกร สุปญโญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงปรายฟา ภูสำเภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กชายรัชพล มาสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กชายศาสวัติ หมืนแก้ว

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กชายสนธยา ประนาราษฎร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา แถวหนองกุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กหญิงสุธิดา การะภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กชายสุรเดช ศุภวุฒิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กชายอภิชาติ ย่อมมะเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กหญิงปณัฐดา ดวงบุญทัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์น้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงวิภาวี พานโคตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงศวิตา ทิพดง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงศิริวิภา มุกทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กชายสันติภาพ พิมล
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กชายองศาชัย เล้าเจริญชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กชายอนิวัตต์ สีพลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีอุบล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงอริสา อรัญมาลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์โสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงกาญจนา ทองปราบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กชายจักรพงศ์ นาหัวนิล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๘

นายนัฎฐภูมิ เขียวอ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๑๙

นางสาวพลอยไพลิน หล้าม่วง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๐

นายพีรพัฒน์ บุญเสนาะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายสราวุธ ชันงาม

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พรมโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงเขมมิกา ทำมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๔

นางสาวณัฏฐา มะรุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๕

นางสาวปนสุดา สุขเกษม
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๖

นางสาวพิมพ์ลภัส ทองโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๗

นางสาวยุวธิดา บุญสิมมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๘

นางสาวสุชาดา ขามก้อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๒๙

นายอดิเทพ ขุนน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๐

นางสาวเจษรินทร์ หาญคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๑

นางสาวรุจิรา สุธรรมราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๒

นางสาวสุภัสสร ชอบธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กชายณัฐพล สุรขัน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กชายธนพงษ์ พรมโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงนิชาดา จิตวิขาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กชายพงพัฒน์ เนียมเกิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไมยวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงรุ่งศิริ ฉลาดรอบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กชายวัฒนา อันทเกตุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ฟุงพิลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กชายอภิชาติ โชติอำพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงอุไลวรรณ ศรีไชย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ยมโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กชายณัฐวัตร ศรีวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กชายธนกร สารีบุตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กชายมงคล สุดชา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นามวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ นามวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงอภิรนัน ภาพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กชายอานนท์ กุลสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กชายธนกร นาหัวนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงปยวรรณ หนูพวก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พ่วงแสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กชายภูวดล แก้วทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ์ จันทร์โสม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงชนิสรา แสงบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กชายธนันท์ชัย จันทร์โสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กชายธีรภัทร โนนสา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กชายพชรพล สีพลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กชายภัคพล โสนะชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสงกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กชายอริสคาน แดงแปง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงอินทิรา พร้อมพรัง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงจีรวรรณ กุลโพนเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงชลิตา ศรีพลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์น้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ ชัยดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงภาวินี โยธาสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงมนัทสนันท์ แสนโท
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กชายรัตนกร หรึงเทพ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กชายวรรณชนะ สามนคร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กหญิงวรัญญา สุกใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงวิภาพร ไมคามิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงสุนิสา อรัญมาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงสุภาพร แก่นนาคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงเมขลา แก้วมาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์โสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมมาศ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สีเเก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงจิราภา โสภามา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงชญานิศ อรัญมาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงณัฐชยา แสงสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงตุลาภรณ์ จันทบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองเชือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กชายบูริพัฒน์ แก้วโบราณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสนีวงค์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงปาลิดา ภัทรากิตติโชค
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงปยะธิดา แก้วเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กชายพัสกร ด้วงคำศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กชายพิทักษ์ นาคดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงภัทราวดี สีกอกมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กชายวรนนท์ สกุลณี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงวรัญญา แสนประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ว่องไว
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงวิรากานต์ ยมโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงศิรภัสสร พุทธกันยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มหาหิงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กชายศุภกร ด่านสำราญ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงสุธาดา เหลาประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ เสาทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กชายก้องกิดากร พลเยียมม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงชลนิชา ชัยหัส
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กชายชุติเทพ หินคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กชายณัฐพล ทองเชือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ศร๊โสภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สู้ศึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กชายศตวรรษ พรหมจารีย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กชายพัชรพล เอกกัณหา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กชายทินกร ธุรารัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ โพผาวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กชายทีรพล ภูมิภาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กชายนัฐพงศ์ กัญญาบัณดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กหญิงปวีณา โทนไทย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงวรรนิดา รามอะภัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กชายศิวกร ศรีหาบง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พิมธิค้อ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงอนุธิดา โสภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กชายธนากร เศรฐจุมพล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ ซองรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กหญิงวรรณนิศา จำปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กชายวรรธนะ ทองไสย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กชายวสันต์ ทิพย์แสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กชายศักดา หลาบคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เศรษฐาไชย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ รังสิปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ล่องบุตรศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงสุจิราลักษ์ ชมสว่าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สุขชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กชายกฤษฎา จำปาบุรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงดรุณี ไชโทนุย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กชายถวัลย์วงค์ มาเสาร์เหลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงพรรณนิชา หารอุดร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กชายพิสิทธิ

์

ทับประมงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กชายภควรรษ ถาปรามาตร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงภัทราพร หนองผือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กชายภูมินทร์ เกิดดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงมนปริยา อักษรวงศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กชายวีรภัทร คำภูเวียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กชายวีรภัทร แจ้งพวงสี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กชายสิทธิชัย คงสถิตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ บึงไสย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ บัวศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กชายณรุเดช หาหนองหว้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กชายณัฐพล ทองโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กชายธนุกูล ภูมิถินเหว่อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กชายนนวัฒน์ สังฆพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กชายนัสธพล ทองด้วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงนิตยา ตึงทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำโคตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ สีดาภา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงธนพร สู่ศิลป
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กชายธนศักดิ

์

สีดานุย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงธนัชพร เพียโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงปาริตา ศรีนาง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงพิราอร ดอกคำ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บุดดา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สิมลีย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงวิลาสินี ภูตาเพิด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กชายสรายุทธ บุตตโคตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คำนวนอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กชายคุณานนต์ ชัยมาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประนาราษฎร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดอกคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กชายธนาธิป พลเบ้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงธัญชนก นารี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กชายธันวา แก้วกัณหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร หลวงจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กชายนิธิวัฒน์ สมคำพี

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงปวีณา แก่นหามูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โม้แพง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงศราวรรณ เพียลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา เรืองคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กชายอธิวัฒน์ รัมย์ไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กชายเมฆิน สุทธิวิเศษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กชายเสกสรรค์ แสนศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงจณิสตา แก้วแกม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๘
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

กำสมุทร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กชายฐิติพัฒน์ ศิริชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กชายนรากร แสงประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงนีรชา สิงห์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กหญิงปาลิตา พลโคตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพทย์สูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงพุทธวดี ดรที
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายวราชัย บุดดาซุย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงศรัณยา แสงศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา พานโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงอรปรียา พิมพลชาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กหญิงช่อผกา เสนาเพ็ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงนันทชา กงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายปรภัค กองน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กชายพัฒนศิลป สุ่มมาตย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์ ใจคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุ่มมาตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงธีรนันท์ นารี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงขวัญเดือน ชมพุฒ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงจิราพร สีสาคร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กชายธีรภัทร พรรคทิง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กชายนราธิป ชัยเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กชายนฤพล ศรีพันธ์ลำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กชายปวิตร โชคลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๒
เด็กชายปานรวัฒน์ชัย

แก่นจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กชายภูริพัฒน์ โสดาวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กหญิงวริสรา โสดาวัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายสราวุธ มูลศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายสิทธิชัย ทิพวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงสุจิตรา โชคลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงสุชานันท์ โสดาวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุริจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กชายเจษฎา สมปาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงไอรยา โชคลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กชายกิตติพัทธ์ สิทธิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กชายชินวัตร อ่อนปดชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กชายวิชชากร จันทร์เทา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงพรฤทัย ดอนนาโว้
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงรจนา โชคลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงวรินยุพา พรศรีระ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กหญิงอารยา พันธุ์ปน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ เชือคำฮด

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กชายอนุชา ทองโคตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงกานต์สิรี พรมสายบัว
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กชายพงศกร พัวโพธิ

้ ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กชายวรากร โชคลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กชายสมพงษ์ ทองโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๖

นางกัญจนพร แดนสมปดสา
๒๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๗

นางสาวนัยนา ต้นกันยา
๒๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๘

นางสาวอำพร อินทปญญา
๑๐/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงจักรกฤษณ์ โพธิเพ็ชร

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กชายจิตรกร ทะเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงชลดา สุทธิจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กชายฐิติกร ผานิล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พวงทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงณัฐพร พุทธนิมิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แถวหนองกุง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงณิชา เอียมสำอาง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงบัญฑิตา มีศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายประดิษฐ์ ผาสุขกรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กหญิงผกากรอง แก้วมะณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ อรพิมพ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงวรานุช จันทรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงวินิดา ลุนจันทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กชายวีระชัย โชโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กชายสุจินนท์ ชัยฉลองรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กชายอฐิภักฐ์ หนูพวก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ กำเกียง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กชายเทวา แก้วกงพาล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กหญิงกมลพร ขานตา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กหญิงการะเกตุ มหาหิงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายชินวัตร เบ้านาค
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กหญิงปวีณา แสนคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๔

เด็กชายพงศ์ธร นาหัวนิล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กชายวัฒนา ดอนคูณสี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงวันวิสา บับพาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กชายสิงหา สอนโก่ย
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กชายสิปปกร จันทเป
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กชายสิรวิชญ์ นามมุงคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงสุธิดา อะโนนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กชายอานนท์ มีสัจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๒

เด็กหญิงอินทิรา ปดทำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กองสู

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงพนาวรรณ์ หนูพวก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงพรนภา ศักดาราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กชายมิงขวัญ

่

นาหัวนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กชายรัฐพล ไชยวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๘

นายกิติมศักดิ

์

ทพโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๖๙

นายคมสัน มหาหิงส์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๐

นางสาวชนกนันท์ หนูพวก
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๑

นายชวนากร เหล่วแซง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๒

นายทรงวุฒิ จตุเทน
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๓

นางสาวนันทิยา หนูพวก
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๔

นางสาวบุษบา นาหัวนิล
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๕

นายภานุวัฒน์ ศรียะเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๖

นายมงคล มุคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๗

นายมานะชัย ตอนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๘

นายวรรณชัย ยมโคตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๗๙

นายวิษณุ มหาหิงส์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๐

นายชัยมงคล ผางดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๑

นายทศพล เดชจร
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๒

นายสุรศักดิ

์

ปาเจีย
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๓

นายอภิชัย ชูชีพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๔

นางสาวกันธิกา รัตนทองสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๕

นายธุวานนท์ โมฆรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๖

นายปฏิภาณ สรรพอาษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๗

นายพีระยุทธ สารสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๘

นางสาววีรยา นาโรสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๘๙

นายศุภกฤต เค้ามิม
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๐

นายสุทธิราช สุครีม
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๑

นายอภิชิต อินทร์วิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๒

นางสาวอรอุมา กลางอินเดช
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กชายชนะภูมิ พรมโส
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กหญิงธนยมลพร โคตรสีวงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กหญิงปญาพร แสงนาค
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ แพนแสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กหญิงสุริวิภา แสนแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงจิดาภา มหาหิงส์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กหญิงธนิชา น้อยสุคะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กชายนิธิกร ภูมีแกดำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กชายปรเมศ วระบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ กุนันตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๓

เด็กชายภูชิต สุวรรณศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงวยุรี แก้วสุขศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงวิมลมณี น้อยสิม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กชายวีรภัทร โชโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กชายศรายุธ เถาทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กชายอัมรินทร์ ย่อมคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงศุภากร โคตะบิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กหญิงอริยา เนืองชมภู

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา นาหัวนิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงนันทิชา นาหัวนิล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กชายณัฐพล สิงห์อาษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มหาหิงส์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กชายพงศกร มุงคุณโคตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กหญิงภัทราพร นามวงษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายทรัพย์สิน นามวงษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กหญิงพลอยชมพู เงียงด้วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงพลอยชมพูร์ คาดบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กหญิงมุธิตา รัตนทองสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุกภูษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กชายปติภูมิ สุพรรณคุ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงพนิดา โมรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กชายพีระ โคตะมูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กชายศราวุท กะการดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กหญิงสุภัสสร แสงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงอรัญญา สรรพอาสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๔ / ๔๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงอารดา นาหนองตูม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กหญิงชลธิชา นาหัวนิล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงณัฐฑริกา ศรีจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงปกษ์ษา กลางอินทร์เดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงพรอุมา แก้วเขียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กหญิงพรไพลิน บุญอุดม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงรุจิรา เศษสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงวรรณภา ขันโยธา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กหญิงวริศรา จันทชารี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กชายศราวุธ ตุ่นเฮ้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กหญิงสิรินันท์ บุรมศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กหญิงอริศรา บุตตะโยธี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงไอลดา สุครีพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงกอบแก้ว นาหนองตูม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กหญิงกุลสินี นาโรสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กชายชยากร สิทธิจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงชรินธร ทองวิเศษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กชายชัยมงคล อินทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กชายณัฐพร ท้าวหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายธิเบต โคตะมูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายธีระชัย จันทร์ประทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เขาคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กชายพัชรพล ชินวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กชายพีรพล กลางอินเดช
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กชายยศกร สท้านพบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กชายยศพร โคตรฮุย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงรุจจิรา โยวะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ อินกรัด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงวิยะดา สำราญวงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กชายวีรากร ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ มหาหิงส์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงสุมิตา พิมพ์ลาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กชายอดิสันต์ หาญเตชะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กชายเจษฎา นาหัวดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงโสรยา ทบสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงชญานี ศรีกอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กชายณภัทร วรรณโก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองสู
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ โมลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงนันทิพร พันยาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กชายพชร ทศพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กชายวัชรพล กงนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุธรรมมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กหญิงสุขจิตตา คูณแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กชายเด่นภูมิ ชุมคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กชายเพชรกล้า คชรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กชายชัยศักดิ

์

สิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กหญิงนัฐทินันท์ รัฐวรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ท้าวหา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กชายภัคินัย สารุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กชายวนศักดิ

์

ผาบสิมมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กชายวรัตถ์ เกลียงไทยสงฆ์

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงสลินทิพย์ อ่อนสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กชายอภิสร สนคู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ สิมผิว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กชายอาจณรงค์ วงละคร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กชายกิตติคูณ กองสู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงจันธิมา พะวังคาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กชายจิรยุทธ ศิริวัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงจิราภา สิงพา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กชายณัฐพล ลาดเมืองสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงทิพย์ชนก กุดแคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กชายธนาธิป หนันติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กชายธนโชติ ผาบสิมมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กชายธราเทพ สีทาฮาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กชายธวัชชัย สนคู่
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงปาริชาติ ปดทุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์ พิมพ์บุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กชายรพีภัทร คำพรมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ยาตาแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กหญิงสุภัชชา แก้วมาตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กชายอัครชัย ชาวนาวิก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงกุลภรณ์ แสงหา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงจิราพัชร สีราษฎร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สีครัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กหญิงถิรายุ วิริยะโคตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงปนัดดา พิมศร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กชายศรายุธ นาหัวนิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กหญิงอนัญพร นาหัวนิล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๐๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ปนต๊ะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กชายธนชิต โพธิศรี

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กชายธนโชติ โพธิศรี

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กชายภูดนัย สีราษฎร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงวรรณศิริ นาหัวดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กชายวีรภาพ พอนเพีย

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงสาวิกา ทองสุขดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กหญิงสุภัสสร นาคมาก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กชายอธิการ โคตรชุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กชายอนุชา ใสจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กชายอิสระ ถีวุตตา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กชายณัฐภัทร กุดแถลง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงธนพร อินแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กชายธีร์วราริทธิ

์

นาหัวนิล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กชายบวร รัฐวร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กหญิงปาหนัน คำโมง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา เลไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ ทุยบือสิม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กชายวีรภาพ ผึงผาย

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กชายสิทธิกร พลสมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายชัชชัย หมอกชัยภูมิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ ภูชำนิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กชายพันธวัช จันสีหา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทิพย์สูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ นาหัวนิล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กหญิงอรนิชา ชินวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงอรอนงค์ เหลาสะอาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กหญิงแพรวดี ไชยะบาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กหญิงกษมา ถานะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงกัลยากร กรมแสนพิมพ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กหญิงขวัญสิริ ศรีวรายุสบดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงบุราณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กหญิงชญานิศ ชำนาญบึงแก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายชวิศ แม้นดินแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงญาตาวี ถานะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ถานะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กหญิงดลพร สินโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช วุฒิยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงวนิดา ปดสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงวิภาดา สอนดงบัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กชายสินณุชัย วิลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงอัมพา สนสุรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กหญิงอินทิยา หาญนุภาพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กชายชานุกร โฉมฉินแก้วฟา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กชายทิวากร มหาสาโร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กชายนำพุ พันธุระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงปยวรรณ อรัญมาลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กชายพงศกร เมืองพลงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กชายภัทรดนัย เหล็งเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กชายภีรพัทธ์ ชาวัต
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงวิลาสินี อันฤาชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงศิริภัสสร ศิริแพทย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กชายศุภกฤต ศิริสุทโท
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กชายกมลวร สมศรีโย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กชายกฤตพร จันทร์โสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กหญิงณัชชา ดินจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กหญิงนริศรา บุราณศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กหญิงบุษบา แสนโท
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ขจรจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กชายภูชิสส์ วิโย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงมนัญชยา บาลดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงรรินทร์ดา จันทร์โสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ หัสดร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กชายวิชชากร ชัยพิบูลย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา จันทร์โสม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงกาญจนา นวลศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กหญิงกีรติกา คุณทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กชายจรณินท์ เอียมสงวน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กหญิงจิราพร ชนะพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่จ๋าว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ คุณทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงนฤชล อรัญมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงพิมพิชญ์ ศรีมณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนด่าน วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ คำศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กชายรัฐนันท์ เศษสมบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กชายวัชรพล โสดาจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กชายณภัทร สิงห์น้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กชายศักดิระวี

์

ทองอ้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กหญิงสุพวรรณ วงษ์งาม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๘๙
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

สุขษาเกษ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กชายชยุตพงศ์ เฮ้าตุ่น
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เมืองนนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กหญิงธัญพร สนเคห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กชายวาริทธิ

์

เจนสาริกรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์น้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ หล้าวิไล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงกานติมา มหาเสนา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขันอาสา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กชายกิตติทัต ชาริดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กชายณัฐสม สาราษฎร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงธมลวรรณ นาโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

นาหัวนิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กชายนัฐพงษ์ แสนลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๓

เด็กชายพิตรพิบูลย์ เมฆไธสงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กหญิงรัชนก ทับทิมไทย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กชายสุรชัช อาจทนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงอรัญญา สาราษฎร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น

วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สะตะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กชายธนกฤต นครศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงธัญวลัย คลังกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กชายธีระพงษ์ จันสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงปทมพร คำขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงปาริตา นาคำพัฒ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงภคพร เนียมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กชายภูริชกานต์ ฝายสูน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กชายวิชระ คลังกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชินอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กชายอนุภัทร ธินบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงกนิษฐา คลังกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงจารุนันท์ จันทะรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กชายฉัตริน มายุโรวาท
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงชลดา ฐานะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงชลดา เจนเชียวชาญ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงณัฏฐิณิชา แก้วมนตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กชายนิธิกร คลังกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กชายพงศกร เชียงริน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กชายภูชนะ โคตรภูเขียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงสิริราณี นิลธระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กชายเอกราช กัสมัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงโสภิดา แก้วมาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงกตวรรณ ชาติมูลตรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงณัฐฐิชา คลังกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา คลังกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กชายปณชัย มันทะรา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชิณวงษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ สมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงสุมิตรา นามิสา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงปาลิณี โชคลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กชายภีรยุทธ กองแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงวิชญาพร คลังกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กหญิงปนัดดา ผิวพรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กชายศรายุธ ธินบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กชายสมหวัง ชุมพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กชายศุภชัย เจนเชียวชาญ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กชายจิราวุฒิ คำกลัน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ พุทธโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กชายวัชรพล สุ่มมาตย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กชายวีรากร ศิริภาค
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สะตะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กชายเอกรินทร์ อินโต
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กชายวรภาส วาเหลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี ฐานะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อรรคฮาต
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กชายอนุวัต สุ่มมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กชายธีรเดช เทศนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงมนต์นภา อินทแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กชายวีรพง บุญอุ้ย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กชายภาคิน ขันชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ จันพรหม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ศิริโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ลิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงอินทิพร ผิวสว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงเอมิกา เทเลอร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๕
เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์

ศิริภาค
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงทิพลักษณ์ จิระพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงวริยา โสมาบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา พาคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กชายธนกร มันดบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กหญิงปรียานุช เมืองสนาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีพรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กชายรณภพ จันทร์โสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กชายวรชิต บานแย้ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชาริดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กหญิงเปรมฤดี มณีวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กชายโยธา คล้ายสุบรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คำแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กหญิงณัฐปาณี ศรีพิเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงนุชธิดา บุบผาพิลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กชายรักษกร วรรณจักร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กชายวีรภัทร พิมพ์สุทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เหล็งเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงอาทิติยา ธงชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๕

นายชนาภัชร ทิพย์เนตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๖

นายอภิชาติ ศรีจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๗

นางสาวพลอยไพลิน หล้ามะณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองอุไร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงกฤษติกา คงชาวนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงขวัญจิราพร คลังอุดม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจริญไชย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงชนกวนันท์ อันภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ หงษ์ชุมแพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงชนาพร ผางเวียง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงฐานิดา ฤาชา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ เกิดบำรุง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงฐิมากรณ์ กันยาเหมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ไพศาลธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ จุลนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กชายณัฐพล คำสอาด
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนชัยภูมิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กหญิงดารุณี ทองดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กชายทวีปวร บุตรดีมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กชายทักษดนย์ แก้วไพรวัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ สารคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กชายธนาคม ตาคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กชายธราเทพ อนันตภักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญถาวร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงธัญพิชชา นาคจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กชายธาวิน ตระกุลศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กหญิงธิญาดา กล้าประจัญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงธิพสิรีย์ ข้อชัยภูมิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ วงเชียงยืน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงนฤมล อาสนาทิพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายนวพล หมืนภูเขียว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงนัฐชา จำรัสภูมิ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส กลางสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงนัสชา แพงบุบผา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงนาตาลี เจริญมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงนิศานาถ แสงฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายบฤงคพ พิชคำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงปนัดดา โพธิพันเรือ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญเกียรติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สิงห์ชา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กชายปานรวัชร จินดาพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กชายปาราเมศ ทองสุขแก้ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงปาริตา อ่อนแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กชายพงษ์สกรณ์ ชาญสิงห์ขรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงพัญธิภา ใจตรง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ สุขธนะ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ชนะหมอก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา พิทักพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กหญิงมนัสวรรณ ไกรอำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กหญิงมาริสา ดีนัก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงมาโอะ อิเกมูระ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กหญิงรรดา ถนอมผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ ยังกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงละอองทิพย์ โพธิคำ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงลาวัณย์ โพธิหล้า

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กชายวรากร แทนวิสุทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงวรินทร รัตนพลท
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงวรินทร เค้าโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงศศิธร เพียโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงศิริพร ขวาขุน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์
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ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กชายศิวกร พักจะรุง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กชายศุภกฤต กุกกุรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กหญิงสลิลรัตน์ สมใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กชายสหรัฐ ทานุวัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กชายสิทธิวงศ์ จวบโชค
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงสิริกัญญา จันภูเขียว

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงสิริธิดา หล้าบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงสุชาดา เจริญมูล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงสุธาวีย์ อาภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงสุพิตรา หาสุวอ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กชายสุรยุทธ์ เหล่าอูด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงสุรสา เกตุขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงสุริยา ปลัดจ่า
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กชายสุรเดช ผมหอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงสุวนันท์ สีหะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กหญิงอนัญพร เชือบุญมี

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กชายอนันต์ตะพล นะจะคูณ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กชายอนุพล เกษร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กชายอนุวัต เกิดคำ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

น้อยอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายอมรเทพ พรมลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีรังสิต
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กชายอริญชัย ชามา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงอริสษา แก่นนาคำ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงอิรยา จินดาพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงเกตุกาญจน์ แสงเดือน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กชายเทพกุญชร ทูลแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองดีเวียง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงเวทิตา แซ่เต็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กชายไวยาวัจ คงสอน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงกชกร ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา จินดาพงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประเสริฐสังข์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองรอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

เสิกภูเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์
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ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กชายคัมภีร์ ชัยนรานนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

คงเมืองกุลศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จิตระงับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทุมแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กชายชนกานต์ ชาญชำนิ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงชนิตา สิมมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงชาลิสา คลังภูเขียว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงชุรีภรณ์ ทาขุลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงฐิติวรดา พัชรศิรพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผิวพรรณงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กชายณัฐนนท์ กล้าหาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ เดชประกอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ แซ่อึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงณิชาดา ขามชู
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กชายถกล แก่นนาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กชายธนพล แผลงศาสตรา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ และภูเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงธนัชพร พรมณา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงธันยา วิเศษสร้าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กชายธีรภัทร สวัสดินาที
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กชายนครินทร์ จวบศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ดอนเตาเหล็ก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ลำจวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กหญิงนิมมิดา น้อยชุมแพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กชายบรรชา ยะคะเน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กชายบริรักษ์ เจริญมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กหญิงบัญฑิตา คุ้มห้างสูง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงปฐมาวดี ชุมมุง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กหญิงปราณปริยา ศิวะสมบูรณ์พงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงปวีณา แสนนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงพรวิสา สีแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายพลเดช เพียงพยอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงพัชราพร ขันทะวิชัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กชายพันธกรานต์ พรมลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ มุวรรณะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงพิยดา แสนคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กชายภูวฤทธิ

์

พะยุหะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ศิลคุ้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กชายรรดิศ ถนอมผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงรัชนีพร สวยสุดยอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงวรากร นิลเนตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงวิจิตรพร โพธิคำ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กชายวีรพงษ์ จำรัสแนว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กชายศตพร ตอสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กหญิงศศิธร สีแกว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงศุภกานต์ สมสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ปรีชาอนุวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กชายอดิศร ประทุมแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ขุ่ยหนองบัว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กหญิงอริศรา แปลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กหญิงอริสรา จิตรสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กชายเกียรติภูมิ สีล้าน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายเชิดศักดิ

์

เนืองปดสา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กหญิงเสาวภา ทาโสม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กองขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา เจริญถิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กหญิงกฤติมา อุปสีดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายกฤษณะวงษ์ ประสพพรรังสี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์เฉย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงกาญจนันท์ ภู่ด้วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กชายกิตติวุฑ ชนะหมอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงกีรัตยา โม้รักษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๓
เด็กหญิงกุลกัญย์ณิศา

วงศ์วรปวีณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

โชติศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงจิราพร เกียนแจ้ง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กชายชลชาติ กัวจรัญ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงชลดา เจริญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงฐิตาภา อำมะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซงดวงดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงณัฎนรี ศรีชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงณัฏวดี จันทราศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กชายณัฐดนัย รินมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงณัฐนภา แสงฟา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กชายณัฐพล บุญประคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กหญิงณิชา ภู่ผันผิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ นามวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กชายธนกฤต ชุดชุมแพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กชายธนชัย วิชาโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กชายธนธร สารขันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กชายธนพร ดลราษี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กชายธนภัทร เพียช่อ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงธัญชนก จิตรสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ช่างเสาร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงธิฎา มีโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชครอบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กหญิงนริศรา ใจร้อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กชายนวพล ศิริมาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงนันทภรฒ์ เครือนวล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กหญิงนันทิชา แซงภูเวียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงนันทิชา แสนจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงนิตย์รดี พิษณุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เหล่าปา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กชายปพน สิทธิวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ แรกไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ มัสสุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุขุนทด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงพัชราภา แนวประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กหญิงพิมพ์พัชร สิงห์แก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ ไกรยะแจ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กชายภูทิตย์ โคตะมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กชายมุทิตา โคกแปะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กชายยศพร แก้วแก่น
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กชายรชต พิทักพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงรสิตา ศรีสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงรังสิมา สุรีรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กหญิงรัตติยากร โฮมหงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงลลนา แก้วปลัง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายวรกานต์ ประยูรชาญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กชายวรรทชัย พลอาจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กชายวรรธนะ กางร่มกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตรกล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ภูมิโสม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กชายวิริยะ ลาดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทองเทียม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สมสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงศศิชล อุดทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กชายศักดิพล

์

ศรีจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงศิริญา จันทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงศิรินทรา ดีสาทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ รวยสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เกลียงกลิน

้ ่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กชายสันติราษฎร์ วงษ์วิชา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ชาญสิงห์ขรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงสิริมล ประสงค์เงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา กลาสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงสุพัชชา เนืองปดสา

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงสุพิชชา แสงสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงอภิญญา ฟองเสียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงอรัญยา เมืองพนอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กหญิงอัจฉรา มีนิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กหญิงอัญชุลี ฮ้วนสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงอินธิรา เหมะธุสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุวรรณสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงเขมจิรา กันหาเรียง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงเจนภา จุลนันท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กชายเตชินท์ เหมือนทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงเนตรสิริ เวชกิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงเพ็ญณภา บุญอาจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงเมทิณี ศิริกร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงเมธาวี โฉมมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กชายเอกราช หาดชัยภูมิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนชุมแพ นาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กชายจักริน แนวไพบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กชายพิศาล อ่างบุญตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กชายปยวิทย์ แจ่มสอาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กชายภัทรพล ดวงจินดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กหญิงปภัสสร จวบศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กชายเดชาวัต บรรดาศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กชายจิณณวัตร ภูมิฐาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กชายคงพันธ์ สวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กชายสรวิศ จันทร์ดิษฐ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กชายกิตติธัช แนวงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กชายนิทัศน์ ทองมูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กชายธนกฤต จินดามาตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา เรืองไทย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๕
เด็กชายประวัติศาสตร์

หลันแอ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กชายสุมิตร ศิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิริสำราญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงทิพวัลย์ ตระกูลพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงปทมาพร เจียงภูเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงชลลดา มาปอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กหญิงกนกพรรณ ผ่านภูเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กหญิงทินสิริ ผิวนางาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ งามดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นามบุญมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงชลธิชา คำแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชินเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงปยวรรณ แจ่มสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่โล่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กชายกฤษณนนท์ แจ่มสอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กชายธรรมรัตน์ ขุนพิจารย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กชายอดิศร ปะเพระตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กชายอาทิตย์ กันหาเรียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กชายจักรินทร์ พลกง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กชายไตรฤทธิ

์

ยอดพรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กหญิงกัญณิกา โค้งพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ละลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กหญิงสุชาดา กลางสุวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กหญิงนิชนิภา นิตยโรจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ อ้นเวียง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงเกษราภรณ์ แก้วดวงตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฟูวุฒิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงรวิวรรณ ไชยบุรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๓

เด็กหญิงสุธิดา ทาขุลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กชายอัศวี นามประเทือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กหญิงณัฐผกา ผอนจรุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงนุชนาฏ แก้วอินดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กชายวิชัย พรมลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เสิกภูเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงนิมนวล

่

หล้าเวียง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ โนนสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กชายอดิศร และภูเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชืนเมือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงศศินา แก้งแก่นดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงศิริกัลยา คำกุ้ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กชายชนสรณ์ จันทะพนม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กชายศุภวิช ลิมสวัสดิ

้ ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กชายจิรชัย ทองดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงนิตยา ลาภขุนทด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงภานุมาศ น้อยพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กชายอิสรานุกร ปานทุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กชายอัมรีนทร์ พันธุรัก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กชายธนกฤต คำพลศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กชายภูวิศ เชือจีน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงทิศคัมพร เจ็กน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๕
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

นวลจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์คำภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงชนาพร บุญส้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กหญิงอินทราณีย์ พฤกชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กหญิงพนิดา เวียงวิเศษ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กหญิงปาริตา วังโปร่ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กหญิงชลธิชา พละสาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๒

นายชาติพงษ์ หงษาคำ
๒๑/๐๒/๒๕๓๙

วัดบริบูรณ์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กชายชุติพงศ์ พรมลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง   

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ สุนทรสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง   

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงอรทัย วงค์ไชยชาญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง   

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กชายนิรวิทย์ ชาติสุวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง   

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ดอนจันทร์มาตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กชายชนาธิป เหลืองแสงธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กชายมงคล สายจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาติสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ เพชรลำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กชายศักดิดา

์

ล้วนมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงนัยนา มาสลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงอัญชลี ทองเทียม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงเมธวี นามมณี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์ภิรมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กชายวีระชัย เขียวขำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กชายวิสา เสิกภูเขียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กชายวีระพัน กระโจมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กชายศิขรินทร์ ลิโป
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กชายอิศรา ดวงมาตย์พล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กชายอธิชาติ ภู่ระย้า
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงเยาวลักณ์ พันธ์สุยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงศศิภา เลียมสูงเนิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงเนตรณภา สิมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กหญิงปวีณา มาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เสิกภูเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กชายธนภัทร โจภูเขียว
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กชายโชคทวี นะระแสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา จ้อยภูเขียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๒

เด็กหญิงวรนุช มากพูน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๓

เด็กชายมินธาดา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชาติสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๕

เด็กชายฤทธิชัย มีนิล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงปยะพร ชาญเดช
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ บัวร่องแซง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แส่วภูเขียว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๒๙

เด็กชายนันทวุฒิ ชาติสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๐

เด็กชายณัฐพล ตาปุกคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๑

เด็กชายนิรวิทย์ ชาติสุวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๒

นายธีรพงศ์ หมู่หาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๓

เด็กชายณัฐสิทธิ มาขุมเหล็ก
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๔

เด็กชายวรยศ พันโยลุง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๕

เด็กชายครรชิต มากพูน
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงอภิญญา ศรีเศียร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๗

นางสาวหัสกุล ศรีอรรคจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงสิดาพร ประเสริฐไทย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๓๙

นางงามนิตย์ ลิโป
๑๔/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๐

นายมานัด กำเหนิดหล่ม
๒๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๑

นายบุญเรียน ลาอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวฮองแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๓

เด็กชายทักษิณ ยางขามปอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๔

เด็กชายจตุรงค์ พินิจลึก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ หมืนชัง

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ซาหนองหว้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๘
เด็กหญิงจันทร์ทกานต์

หงษ์ทัพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงวริสรา พรประทุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์ละคร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงสุณัฐชา มูลศรีทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงกันติชา เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงกานต์รวี เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๔

เด็กหญิงกุลนิดา เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๕

เด็กชายต้องตระการ นาคนชม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๖

เด็กชายภานุพล เจริญทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๗

เด็กชายรัตน์ชานนท์ คำแหง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๘

เด็กชายพงษกร มานาดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๕๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เลไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๐

เด็กชายศราวุธ ลีเวียง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๑

เด็กชายยศพล บุญชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๒

เด็กชายชวลิต ศักดิอนันต์

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เข้าใจการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๔

เด็กหญิงชนินาถ พันธ์วาสนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงวนัชพร ทองดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทาขุลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงภัชราวดี ผิวนางงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อาจดวงดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงนันทกาญ สิงห์ภูเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๐

เด็กหญิงสุธาสินี ปทุมานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงสุภัทธา โจภูเขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงอริษา รถหามแห
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงณิรชา บุญชูหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงพีรดา ทาขุลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงจริยา ภูเลือดลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๖

เด็กชายชนะพล มีปดมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๗

เด็กชายนิยม ผิวนางาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๘

เด็กชายพันธวัช มานาดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ มูลศรีทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๐

เด็กหญิงศิริญญา จิตกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงอังชะฎา จันทะบัณฑิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงสิดาพร เจริญทรัพย ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๓

เด็กชายเกษม แสงสุรีย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๔

เด็กชายจิรายุทธ์ ศรีโชติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๕

เด็กชายชานนท์ สีแบน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บัวศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๗

เด็กชายวีระพงษ์ หมืนชัง

่ ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๘

เด็กชายสุรนนท์ พรทุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๘๙

เด็กชายโซลเจอร์ สิงห์ภูเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๐

เด็กชายศุกภกิจ เลียมสมัย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๑

เด็กชายนันทวัตน์ ถิระพงษ์ชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๒

เด็กชายจักรพันธ์ แข็งขัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๓

เด็กหญิงนิราพร สระทองจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ เจนชัยภูมิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุปถัมษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๖

เด็กชายภูเบศ สุดชา
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๗

เด็กชายสุระชัย พ่วงกลาง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๘

เด็กชายธนากรณ์ กองหาโคตร ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๐๙๙

เด็กชายเดชกำพล พิษณุ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงสุภัทรา พระคุณ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงอรอุมา วงษ์จันทร์เรือง

่

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๒

เด็กหญิงพาทินธิดา โทดา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๓

เด็กหญิงอภิริษา เขียวแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๔

เด็กชายศรีวิชัย พิศนอก ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงพิชญาภา สุโพธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๖

เด็กหญิงอัญชลี แสนไชย
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๗

เด็กชายทัศน์พล นาคีสังข์
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๘

เด็กชายเศรษฐพงษ์ กลินขจร

่

๓๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๐๙

เด็กชายนวพล ต้นสีนนท์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๐

เด็กชายชาญชัย พระคุณ
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๑

เด็กชายนครินทร์ กองหาโคตร ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๒

เด็กชายปรเมวร์ ปญญาพรวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงปรียาพร ถึงกลาง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๔

เด็กหญิงธัญจิรา หงษ์สิงห์ทอง
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงพรชิตา แก้วหาไว
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๖

เด็กชายปกรณ์ คำทุ่น
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๗

เด็กชายณันทวุฒ พรมประสาท
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ บุญทัน
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๑๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน ประทุมเมฆ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๐

เด็กหญิงชาลิสา มาตร์ชาลี
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงนฤสรณ์ คำจุรลา
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงสุมาตรา คามะนา
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๓

เด็กหญิงปยะภัทร จันทร์ประทัด
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงชนัญธิดา แพทย์กิจ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงศศิกรานต์ ศักดาราช ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กชายวรเพชร มาระเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

จำปานุ้ย
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กหญิงวริญญา โสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยศปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กหญิงภัคร์จิรา กลินโอชา

่

๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายธงชัย ปสโส

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กชายชินวัตร เสาเวียง
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงกรกต สมจันทร์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา พรมประสาท
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงตติยากรณ์ แสนเหลียว

่

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงลลิตา เจ็กรักษ์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงวรรณิศา สาระคู ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กชายชญานนท์ อัปปการัตน์
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กชายชำนาญยุทธ กิงคำ

่

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กชายนัฐพงษ์ แสงโสดา
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กชายณัฐพล คามนา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กชายณัฐวัตร โนนทะปะ
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กชายธนากร สิทธิเสนา
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๔

เด็กชายนิติภูมิ ทันตา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กชายภคพล เนตรทิพย์
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กชายภูริช รสโสดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กชายภูมิพิชาติ จันทไชย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กชายเมธัส พรมมาหอม
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กชายยุทธนา เลิศภูเขียว
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กชายศิรภัทร ไชยธรรม
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กชายอรรถ หินกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กชายอานัต นามเหล่า
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กชายอารักษ์พงษ์ สอนสุภี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๔

เด็กชายก้องเกียรติ แก้วเฮ้า
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กชายจิรภัทร สีผาง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงกรรติมา หมืนผ่าน

่

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สุขประเสริฐ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงจุไรวรรณ จำปาพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ชนพอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงธนกร พันธ์สุระ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงธิญาดา นามตู้
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงใบเฟร์น ศรีมงคลกาญจน์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงปรัชญาพร แก้วจินดา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กหญิงพิณญาดา รุ่งบาง
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ สุทธิจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กหญิงภัควลัญช์ เมืองทรัพย์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยืนสุวรรณ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงศิวาพร วงษ์ชมพู
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมจรูญ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงสิรินทรา ดวงชิน
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงอภิสรา อ่อนจันทร์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กชายคุณวุฒิ ศรีกุลวงค์
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กชายเจษฎา ชารีทอง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๔

เด็กชายณภัทร ศรศักดา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๕

เด็กชายธัญธร พิมพ์พันธุ์
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๖

เด็กชายนพรัตน์ สุทธิไชยา
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๗

เด็กชายปกรณ์ มูลมา
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๘

เด็กชายปานุวัฒน์ แคนมัน

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๗๙

เด็กชายพณิชพล ทักขิน
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๐

เด็กชายพุฒิพงษ์ หมอยา
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กชายภานุกร พันธ์วงค์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กชายภูริภัทร ผุยพัฒน์
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กชายฤทธิเดช แก้วกัญญา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายศิรวิชญ์ ศรีนาค
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ ช้อยชด
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมดำรงค์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา คงแสนสุข
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงเกวลิน ยาระศรี
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงจอยรุจี วรพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงชนินาถ สีตัน
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงธิมาพร แก้ววังปา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงนิตยา ขุนรอด
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กหญิงประกายดาว วงษ์วาส
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงปวีณา ขุนน้อย
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงปานตะวัน อ้วนพรมมา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กหญิงปาริตา อุนานุยา
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กหญิงผริดา ทองสิทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงพบพร เสละคร
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงพรนภา หนุนสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามศรี
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูคงกิง

่

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงวิริฒิพา กำผัด
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงศุภธิดา คงสิม
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี ประภาเวสัง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงอาริสษา วงละคร
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงจิดาภา ศรีศักดิ

์

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กชายกฤษฎา นวลมณี
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กชายกฤษฎา พลตรี ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กชายกฤษณะ บุญพบ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กชายจักรภัทร กูดอัว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กชายเจษฎาพร นามเหล่า ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กชายณัฐติกร แสนบุญยัง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กชายธันยพัฒน์ วงค์คำจันทร์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร ราชดุษฏี
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กชายปญญา ขันธุรา
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กชายปติวัฒน์ เพียงเกษ
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กชายพชรพล รัตนประกรณ์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กชายพีระพล เหลาเกิมหุ่ง

้

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กชายวัฒนพงศ์ วิชาโคตร
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๐

เด็กชายวัชรากร จารา
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๑

เด็กชายวิวรรธน์ สิน กมลบริบูรณ์สิน
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๒

เด็กชายวุฒธิไกร สุนทอง ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๓

เด็กชายสันติสุข สติดี
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สีดา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๕

เด็กหญิงกัลยทรรศน์ หมีพุฒ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๖

เด็กหญิงกุลนารี ด.แสนวังสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงเจนจิราพร วันเทาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงฉัตรชนก หมอนสวัสดี

์

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงชาลิสา ฐานะการณ์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงฌลญา ศรีวงษ์ชัย
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๑

เด็กหญิงณัฏฐา เพียวงษ์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงธนัญญา นามผล
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๓

เด็กหญิงสมิตานัน รับขวัญ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงสุภัทตรา แก้วสิมา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๕

เด็กหญิงอลิสรา แก้วมะเริง
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๖

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ จันทร์อุป
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๗

เด็กหญิงอังคเดช กิจใบ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๘

เด็กชายกฤษฎา พรมมีนอก ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๓๙

เด็กชายจักริน ประจันตะเสน
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๐

เด็กชายชินวัตร มะกุล
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุดดาซุย ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๒

เด็กชายทนากร วิเศษหอม
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๓

เด็กชายธนบดี ช่วยศรี ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๔

เด็กชายนครินทร์ วงษ์คำคูณ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ใจฉวะ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๖

เด็กชายปญญ โสเพ็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๗

เด็กชายปญจพล บัวใหญ่รักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๘

เด็กชายภัทรชน โดดชัย ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีบุญมี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๐

เด็กชายยศกร เอียมธิติวรสกุล

่

๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๑

เด็กชายสดุดี อนุรักษา ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิทักโยธา ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๓

เด็กชายอภิลักษ์ ชาลีผาย
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ กองกะมุด
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๕

เด็กชายอานนท์ เขืองถุง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงคีตภัทร์ จำป
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สอนพรหม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๘

เด็กหญิงชุติมา ดอนศรี
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงณัฐธิยา ชาแก้ว
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๐

เด็กหญิงดารารัตน์ โยกบุ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๑

เด็กหญิงพรณิภา ชวนอาจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๒

เด็กหญิงพรไพลิน ปรัชญพฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงยุวรรณดา สีโพนเพ็ก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๔

เด็กหญิงรตนพร บุตรจ้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๕

เด็กหญิงวรรณศิการ นามรุ้ง
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยพะยวน
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลัดดา
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา โยทองยศ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงอนัญพร หาแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๐

เด็กชายเกษมสันต์ ศรีศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๑

เด็กชายจักรพล รุ่งดี
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๓

เด็กชายฉัตรมงคล กองจันดี ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๔

เด็กชายชินพัฒน์ ฤทธิยา
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๕

เด็กชายดวงเสกสรร ดีกลาง ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๖

เด็กชายทวีทอง อนุสุเรนทร์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๗

เด็กชายชนาธิป สว่างวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ อ่างยาน
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๗๙

เด็กชายธนภัทร โยกบุ
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๐

เด็กชายพรเทพ ขันมัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๑

เด็กชายพิเชฐ ธิมาไชย
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ แสนสุข
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๓

เด็กชายเพชราช รุ่งดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๔

เด็กชายเอกภพ พลหมอ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๕

เด็กชายศักดิดา

์

นวลมณี
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ พลเสนา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีจันทร์คำ
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา ฤทธิโคหา

์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๘๙

เด็กหญิงชลทิชา ศรีษะ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๐

เด็กหญิงชาริสา ศิริคุณ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๑

เด็กหญิงชุดาพร เพียวงษ์ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงณฐพร ภานะสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๓

เด็กหญิงณหฤทัย พลค้อ
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๔

เด็กหญิงแพรวา แก้วพินิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงภัทริยา ศรีโคตร ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๖

เด็กหญิงยุวธิดา ตรีช่วย
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงวนัชพร จุดสี ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงวรรัตน์ แปรชน
๓๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงสุจิรา สุจิรา
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สูงกรม ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงอินทิรา บรรณคร
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๒

เด็กหญิงเนตรชนก เพียวงษ์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงกุลธิดา ผึงทอง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๔

เด็กหญิงรัตนวรรณ จรถิล
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มูลตรีภักดิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๖

เด็กชายนครินทร์ การปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๗

เด็กชายนราทร สีดาโคตร
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๘

เด็กชายพงศธร หอมสมบัติ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๐๙

เด็กชายพิชิตชัย ซ้ายเส
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๐

เด็กชายพัชรพล งามแสง
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๑

เด็กชายภูวดล แก้วจินดา
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๒

เด็กชายมาซากิ ซาคิตะ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๓

เด็กชายวรากร สงวนรัตน์ ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๔

เด็กชายอานุภาพ อธิมัง
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๕

เด็กชายปรินทร คามนา
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ พระรักษา ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ ดีเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงบุณยานุช อัปปการัตน์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงเมธาพร ตุมมะ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ นิยม
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จิว
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนแป ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๓

เด็กชายณัฐพล ขวาซุย
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๔

เด็กชายเตชพัฒน์ คำแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๕

เด็กชายประกฤษฎิ

์

สาวถี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๖

เด็กชายปฐวี บุดดา
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๗

เด็กชายพรชัย นามนู
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๘

เด็กชายพิทักษ์เทพ พลตรี
๓๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๒๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เพียวงษ์ ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๐

เด็กชายอันดามัน ทัพซ้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงจิรัฐต์กุล อุ่นจันที
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงนงนุช เก้วมังมี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๓

เด็กหญิงนิรยา หิมลี
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงเนตรชนก ศรีทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๕

เด็กหญิงพรนภา บัวขาว
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๖

เด็กหญิงรัตนา ชาแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๗

เด็กหญิงวาสนา ศรีนาค
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงสมปรารถนา
กุดทิง ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงสวรรยา โสมรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๐

เด็กชายพาดน เฉติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงธีรภัทร์ เกียรตินอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๒

เด็กชายวราวุธ พัฒนะสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๓

เด็กชายนิธิกร เศิกกันยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงเมฆขรา สีพิลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงธีรนาฎ อ่อนอรภัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๖

เด็กชายสิทธิชัย เจริญดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๗

เด็กหญิงปยาอร พัฒนะสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๘

เด็กหญิงอุมาพร ศรีสุพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๔๙

เด็กหญิงศิริญากร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๐

เด็กชายพัชรพล พงษ์ขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำผาเคน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๒

เด็กชายถิรวิทย์ วงษ์เลิง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๓

เด็กชายวรวิช ละเหลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๔

เด็กชายวรากร ทาบุญมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงนัทธิชาฎา

์

โพธิศิริ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงเอวิตา ภูสิงขร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงนิติยา สารเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๘

เด็กหญิงธัญพิชชา วงษ์เลิง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงรมิดา เสาสิม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน กองแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงนริศรา เจริญสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีศักดิ

์

๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ เจริญฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ใจแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๕

เด็กชายฐิติพงศ์ โอภาสเพิมพงศ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๗

เด็กชายอุทัย บัวศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๘

เด็กชายชินกร นวลไชยดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๖๙

เด็กชายธนดล แซ่แต้
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงออมชลี ประดับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงพรวิภา จาตุรส
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๓

เด็กชายวงศธร แก้วขวา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๔

เด็กชายวุฒิชัย ชอบค้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๕

เด็กชายศิริชัย เชือหัวคำ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๖

เด็กชายไตรภูมิผล ชนะโยธา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๗

เด็กชายโยธวาทิต แสนวันดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ขุมดินพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงระพีพรรณ แสนแป
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๐

เด็กชายธนากร สุขบัตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ตรีภพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงเมขลา บุญมาก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงปนธิดา ใสปน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพิลึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๕

เด็กชายจิณณวัตร รังสีวุฒิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๖

เด็กชายธนรัฐ สุวรรณขิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๗

เด็กชายพิชุตย์ บัวเย็น
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๘

เด็กชายพีรพงศ์ รุ่งเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงณิชกานต์ สีนุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงอรอุมา กางตัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะบัณฑิต
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๒

เด็กชายวรโชติ แก้วขวา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๓

เด็กชายพงศ์ภัค รัตนวิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เชือหัวคำ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๕

เด็กชายธานิช ต้นดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๖

เด็กชายพรณรงค์ จันทะบัณฑิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๗

เด็กหญิงสิริประภา ผักเทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๘

เด็กหญิงมยุรี บัวจาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๓๙๙

เด็กหญิงสุชานันท์ โยธา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา อักษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๑

เด็กชายธีรพัฒ ละเวงวรรณ
๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๒

เด็กชายสุทธิภัทร ไชยคำภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๓

เด็กชายภูรินท์ สีนุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๔

เด็กชายวิทยา วิชาโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๕

เด็กชายอัครพล พรหมศร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๖

เด็กหญิงอินทิรา พรรณรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ยามาชิตะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรียงสีทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงอารีญา คุณยงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงจุฑาธิป พระนาศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงจุฑามณี พระนาศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงรัตนาพร ด้วงอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๓

เด็กหญิงธนัชชา แสนวันดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๔

นายยุทธศิลป ถาบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๕

นายน้อย บาลชน
๐๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๖

นางมลิวรรณ์ ศรีพันดร
๑๐/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๗

นายบุญหลาย หวานเพราะ
๐๒/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๘

นายรณะนันทน์ ราชโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๑๙

นางนำฝน ดีเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๐

นางสาวหทัยทิพย์ ชุมนา
๐๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

สุระหิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๒

เด็กชายชินวัฒน์ นุ่นพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๓

เด็กชายพีระภัทร กิงโรชา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๔

เด็กชายยุทธชัย ขวาซุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๕

เด็กชายธีระวัตร มีพูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงนำฝน ใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ดีกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๒๙

เด็กหญิงพันธ์วิรา ลือแก้วมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ลือแก้วมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา รู้หลัก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงศศิกาญ หอมโคกค้อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงโยษิตา โคโตศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๔

เด็กชายวีระวัฒน์ เจ็กรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๕

เด็กชายณัฐพล ลักษณะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๖

เด็กชายศาตรายุ ดีเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๗

เด็กชายสรชัช บานชน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ เรืองแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงทิพปภา เย็นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๐

เด็กชายธนกฤษ ดีเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๑

เด็กหญิงปานวาด สาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๒

เด็กหญิงพรลภัส แก้วหานาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ นุ่นพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุคคละ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๕

เด็กชายทัตชัย มีสีบู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๖

เด็กหญิงกองทรัพย์ สันวิลาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๗

เด็กชายราชันย์ สันวิลาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๘

เด็กชายชนะชัย สินงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๔๙

เด็กชายพลฤทธิ

์

พลจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๐

เด็กหญิงชุติมา ประเสริฐโส
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงชลิญญา รู้หลัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงวิชุดา มุมสำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงปนมณี ศาลางาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงสริญญา ชายฮวด
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๕

เด็กหญิงวาสิตา มีสีบู
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ครองราชย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ทะนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ถีรัตถา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๕๙

เด็กชายสิริภพ เหนาะสิงหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๐

เด็กชายกวีวัฒน์ สุรินทร์นา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

คามะนา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๒

เด็กชายจุลจักร กงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๓

เด็กชายณัชนน ศรีศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงภัททิยา ตีมูลลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๕

เด็กหญิงสิริกัญญา มีพูล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงอรจิรา ยาวะระ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา มณีจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงชลธิชา หารไกร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา เจ็ดนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงชลิตา แสนสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงมัณฑนา ระเวงวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๒

เด็กหญิงทรัพย์มีนา ต่อฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงน้องแพรว สงวนจิตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงธิญาดา สุนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงพิมพิรา มณีจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชาน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงจิดาภา กงทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีนาค
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา พระปดจี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๔ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๐

เด็กหญิงสุปราณี สังข์เงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช ขวานอก
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๒

นางสาวจันธิวา สีพันดอน
๒๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๓

นางสาววิภารัตน์ ช่างเหล็ก
๐๕/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๔

นางสาวปราวีณา นะลาคุณ
๑๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๕

นายชลณัฐ พงษ์ขันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๖

นางสาวรัตติยากร คนยัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๗

เด็กชายจิตรทิวา เขียวเล็ก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๘

เด็กชายชลธาร สีแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๘๙

เด็กชายอัษฎาวุธ แสนตระกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๐

เด็กหญิงจิดาภา พานอ้น
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๑

เด็กหญิงวิรัชยา พรมไตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๒

เด็กหญิงสุพิชญา โมดำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๓

เด็กชายอนุวัต ดวงเพ็ชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๔

เด็กชายอภิสิทธ์ ไม่หวัน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล คนยัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงจารุรัตน์ แสนสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๗

เด็กหญิงณัฐริฎา แซ่แต้
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๘

เด็กหญิงอภิชยา แก้วทุม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา ลาปราบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ อุดม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ผิวดำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๒

เด็กหญิงจิดาภา จำพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๓

เด็กชายชยุตพงษ์ บุตรเสรี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๔

เด็กชายเจษฎา พิมพ์บึง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๕

เด็กชายธีรชาติ สิงสีดา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๖

เด็กชายอภิชาติ อุดม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๗

เด็กหญิงวรรณิศา ผิวลา

๓๑๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๘

เด็กหญิงเบญญาภา พรมไตร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๐๙

เด็กชายธีรพัฒน์ เหลาบับพา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๐

เด็กชายศักดิธัช เครืองลาย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๑

เด็กชายภูวดล แต่งกำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๒

เด็กชายธีรพัฒน์ บานชล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ธรรมมาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๔

เด็กชายสักรินทร์ จำดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๕ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๕

เด็กหญิงวิภาวี จำนงภักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา จันตะวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๗

เด็กชายภูวดล ประสานเชือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๘

เด็กหญิงวิจิตตรา สีอุดทา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงบุษกร สิงห์ตุ้ย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๐

เด็กชายจักรพงษ์ ดีเลิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๑

เด็กชายธนดล ชาวกุดรัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๒

เด็กชายณัฐพล เอกรักษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๓

เด็กชายอนุรักษ์ โสทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๔

เด็กชายก้าวหน้า กองกะมุด

๑๒/๐๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๕

เด็กชายกฤษนัย นาคสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บุสทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๗

เด็กชายดุลยวัติ คุณนาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๘

เด็กชายธนากร เปทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๒๙

เด็กชายบัญชารัตน์ เท่าบุรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๐

เด็กชายภาณุ สุดงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๑

เด็กชายลิขิต มาชานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๒

เด็กชายสราวุฒิ บุตรสามนาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๓

เด็กชายอัษฎา จันทะบุรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ คำเอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๕

เด็กหญิงตมิตา ภาชนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา แสงสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงธิดาพร เทศสีหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงปนัดดา อุดทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงรัชนีกร โมดำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โคตรสม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงอทิติมา เหล็กโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงพัชรี บุญณะอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๓

เด็กชายชัยวุฒิ ภูตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๔

เด็กชายปราโมทย์ ผาจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ นูสีหา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๖

เด็กชายภัทรพล กาจหาญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๗

เด็กชายวรุฒ มอญขาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงพรกนก สูนสุช
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงวิวดาว จำปาศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๖ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงกนกวดี คำเอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงอติมา พิพัฒนศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๒

นายอภิสิทธิ

์

มาเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๓

เด็กชายชัยธนวัฒน์ ชลไพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๔

เด็กชายชาลอนย์ ภาวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๕

เด็กชายโชคชัย กองกะมุด
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๖

เด็กชายนพรัตน์ ใจแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๗

เด็กชายวุฒิชัย สนามกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๘

เด็กชายอนาวิล ศิลปพูนผล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๕๙

เด็กหญิงฐิติยา แสนบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๐

นายนิติวัฒน์ ภาษี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๑

นายพุทธรักษา สิมหล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๒

นายวิษณุ โคตุทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๓

นางสาวกมลวรรณ ปญญะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๔

นางสาวณัฐวิภา บุดดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๕

นางสาวนันทินี นนทะมาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๖

นางสาวกุยเปา ตาแหวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๗

นายจิรพันธ์ สมยา
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๘

นายพุทธรักษา แก้วสีดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๖๙

นายสมชาย แสงเปา
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๐

นายประชารัตน์ สีพันดอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๑

นายนิธิศักดิ

์

ศีลธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๒

นางสาวปทุมรัตน์ แก้วพรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๓

นางสาวลัดดา ปญจมาตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๔

นายประสิทธิ

์

ภูมิเมฆ
๐๑/๐๒/๒๔๘๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๕

นางทักศพร สีลาสม

๑๕/๑๒/๒๔๘๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๖

นางทองมาก จันเสน
๑๓/๐๑/๒๔๙๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๗

นายสุภาพ แสงฟา
๓๐/๑๐/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๘

นางสมหวัง ช่างปรุง
๑๓/๐๑/๒๕๐๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๗๙

นางพรรณี แก้วศรีบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๐๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๐

นางสำอาง โคตรแสง
๒๙/๐๗/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๑

นายธวัช ตรีศรี
๒๙/๑๐/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๒

นางโฉมยงค์ ชอบค้า
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๓

นางประดิษฐ์ ตรีศรี
๒๘/๐๔/๒๕๐๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๔

นายสมยศ กองกะมุด
๐๗/๐๘/๒๕๐๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๗ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๕

นายประวัติพร สอนถม
๒๒/๗/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๖

นางกรรณิกา สอนถม
๑๖/๑๒/๒๕๐๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๗

นางเพลินทิพย์ ภาชนะ ๑/๙/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๘

นางสาวเอือมพร

้

ทองวิเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๘๙

นางเพ็ญพิมล สีชาติ
๑๕/๑๒/๒๕๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๐

นางพันทิพา สิทธิพรเกษตร

์

๑/๖/๒๕๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๑

นางสมบัติ ตรีศรี
๒๘/๐๗/๒๕๑๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๒

นางลัชลาภรณ์ กาจหาญ
๑๙/๐๙/๒๕๑๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๓

นางมะลิวัลย์ หอมโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๑๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๔

นางสาวสุวิญชา ดาจักร์
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๕

นายวทัญู สิงห์สอ
๒๑/๐๒/๒๕๓๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๖

นางสาวปนิดา สิงห์สถิตย์
๑๔/๐๕/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๗

นางสาวนฤมล ยอดประทุม
๑๖/๐๖/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๘

นางสาววีระสตรี ธรรมโชติ
๑๒/๐๓/๒๕๓๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๕๙๙

นางสาวงามอนงค์ ลาสุนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๐

นางสาวจรรยารัตน์ คำหว่าน
๑๖/๑๐/๒๕๓๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๑

นางสาวนารีรัตน์ โคตรแสง

๑๗/๑๑/๒๕๓๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๒

นางสาวปรียานุช บัวเข็ม
๑๑/๐๒/๒๕๓๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๓

นางสาวพัชริดา เหลาพรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๔

นางสาวสุภาสินี ช่างปรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๕

นางสาวศิรินทิพย์ ชนะโยธา
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๖

นางสาววราลักษณ์ บัวหนอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๗

นางสาวขวัญกมล ชำนาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๘

นางสาวพรชิตา หอมโสภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๐๙

นายสเถียร กิงมณี

่

๒๙/๖/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๐

เด็กหญิงกนกวดี คำเอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๑

เด็กหญิงจิวรา ศรีวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๒

เด็กชายพีรภัทร กระแสรสินธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงเกตศรินทร์ โนนทะปะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๔

เด็กชายจักกฤษณ์ ชนะบัว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๕

เด็กหญิงปทุมมา ทานะมัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงวิภาวดี เตชะธรรมโม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงปริตตา หินวิเศษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงปลาริตา สัสดีไกรสร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงชาลิสา โล่ลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๘ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงวริศรา สาลีผล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงวินิมัย หล้าพัว

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๒

เด็กชายวีระ ศรีพรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๓

เด็กชายชนาธิป ศรีอ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๔

เด็กชายทิพธนา โรจนคงอยู่
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ หมันบ่อแก

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๖

เด็กหญิงอภิสรา แสนบุญยัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๗

เด็กหญิงจันทวรรณ ยุบลพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๘

เด็กหญิงชุติมา เอกวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จำพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงกัญจนพร ทศไกร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ภูมิกุญชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูศรีฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๓

เด็กหญิงนฤมล มาศวรรณา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๔

เด็กชายนิติภูมิ แจ่มบุญมี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๕

เด็กชายวุฒิชัย นามพิกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๖

เด็กชายศิรวัฒน์ สุดไกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงศุภาพิชร์ คูสินทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๘

เด็กชายณัฐชนะ พรหมชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงณัฐธร นามพิกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๐

เด็กชายปุณณานันท์ เพชรสีเขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ขำอ่วม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงสุจิตรา โพธิกัญยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงสุวรรณา จันทร์ขาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ถานะการณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๕

เด็กชายพิชชากร สีบูจันทร์ดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๖

เด็กหญิงอริษรา เพ็ชรสีเขียว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๗

เด็กหญิงกัลญา ปานทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๘

เด็กชายกิตติพร ชินอ้วน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๔๙

เด็กหญิงชลดา หินวัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงญาณภา อาจหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงวริศรา จิตรพฤกษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๒

เด็กชายจักรภัทร กรงทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงดวงกมล คุณตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงทับทิม วงค์ราษฎร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑๙ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๕

เด็กชายธนวันต์ พิทักโยธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๖

เด็กชายธัญเทพ เจริญกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงสุนิดา ราษฎรมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๘

เด็กชายอานัส โสภิพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๕๙

เด็กชายชัยยันต์ จันทประสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงวนิดา จันทะวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงอิสราภา แก้ววังปา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๒

เด็กชายกฤตนัย สีไว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ชาหล่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๔

เด็กชายวรายุทธ นิราราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๕

เด็กชายวรเวท โนนทะปะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๖

เด็กหญิงศุภนิดา บิลผิว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงอาทิติยา เพชรบ่อแก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงชลธิชา โสลา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๖๙

เด็กชายพีรภัทร สิงห์แม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงลลิตา หมืนอภัย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงวรกานต์ สีแพน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงอริสา มณีลา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงอัญชลี ไชยลอด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงชนาภา วงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงณัฐนรี ขวาซุย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงรวีนิภา สีคุณโกสุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงวิมลสิริ เนตรปญจะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงศรัณยา ชารีดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสุนนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๐

เด็กชายชันนเรศ หมันบ่อแก

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงพรพิมล ไชยลอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๒

เด็กหญิงศรัณยา ศุภวัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๓

เด็กหญิงกัณณิกา มากมาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๔

เด็กหญิงกุลนันท์ แสนสนิท
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๕

เด็กชายชยานันต์ ตังทะนาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงญาณิศา แสนงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชินดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ จันทะมุด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๘๙

เด็กหญิงนกชกร พรรณขาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒๐ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๐

เด็กหญิงนริศรา จรนามน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงนฤภร มุตะกะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา แนวเมือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ อุดจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงพรรณพัชร ชินสีห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงพัชนันท์ วันเพ็ชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๖

เด็กชายภัทรภณ บุญศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีราษฎร์วิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล สุนทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๖๙๙

เด็กหญิงวาสนา วิรัชชวโรจน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงวิรฉัตร สีโชติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล ธิมา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เคระนัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๓

เด็กหญิงอริสา วันเพ็ชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๔

เด็กชายอันดามัน โนนทิง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเย็น
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผิวชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๗

เด็กชายกันย์ธากร ผุยภูเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๘

เด็กชายกิตติภูมิ บัวเทพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงจริญญา ศรีอ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๐

เด็กชายจิรภัทร ทองวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๑

เด็กหญิงชลฎา ใชย์ลอด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูครองจิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล พรรณขาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๔

เด็กชายศักรินทร์ ศรีเคน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๕

เด็กหญิงสถาปตย์ แก้วสมัคร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๖

เด็กชายสิรภพ คุณศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๗

เด็กชายสุริยพงศ์ ศรีแพงมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๘

เด็กชายเปรมินทร์ คำปง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๑๙

เด็กชายกฤตติน นาคเหนือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๐

เด็กหญิงกฤตยา บัวหนอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๑

เด็กหญิงจิรอร ทองแพง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๒

เด็กชายธนกฤต คุณทะวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๓

เด็กชายธนาธิป สิงห์ไพฑูรย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๔

เด็กชายธนาศักดิ

์

ชินดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒๑ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญช่วย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๖

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ผิวชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๗

เด็กหญิงกมลพร แก้วจันทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๘

เด็กชายกิติพงษ์ เลนชัยสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๒๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ราษดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๐

เด็กชายจิรพนธ์ แสนงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๑

เด็กชายณัฐพล สีหาโนน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรงสูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๓

เด็กหญิงภควดี พันธุ์อำมาตย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๔

เด็กชายวรเมธ พระธานี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงสุนิสา สุคนธวารีย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงกนกลดา หนูบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงชุติมา คำทองดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๘

เด็กหญิงณัชชา ชารี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปากเมย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๐

เด็กหญิงดวงกมล ชัยมุงคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงดุจลดา รสโสดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ลุนหนูด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงมิรันดา แสนหอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๔

เด็กชายยศอนันต์ เรืองศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๕

เด็กชายวรานน พ่อค้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๖

เด็กชายวีรพัฒน์ ศิริสวา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงศดานันท์ ถามาตรโยธี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงสลิษา โพธิทอง

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๔๙

เด็กหญิงสิรินทรา วุฒิพันธ์กุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๐

เด็กหญิงสุชานันท์ เหง้ามูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๑

เด็กหญิงเบญญทิพย์ จงดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๒

เด็กหญิงกุลธิดา หินคล้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๓

เด็กหญิงจุรีพร มีพูน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร เปาหมัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๕

เด็กหญิงปาณิศา ภูเฉลียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๖

เด็กหญิงพรธิดา รัตนะศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงพัชรธิดา ปญญาไส
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ หอมสมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงวริศรา สัตปานนท์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒๒ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไทยทองหลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา รสโสดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงอภัสรา ราชนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงอารดา คงสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ โมครัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กชายอัษฏาวุธ ชายศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กชายธีระภัทร ตังศิริวัฒนา

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงปนัดดา ราชนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๘

นายสุวิเชฏฐ์ นิยมวัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กชายเจษฏา สนวา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กชายจักรี ปนเด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กหญิงนริศรา สิทธิไกรพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กชายวทัญู ชัยมุงคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงวริดา ประจันตะเสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กชายศราวุฒิ หินคล้าย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา แหยมอวน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์อุบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงขวัญชนก จิตจำนงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงชลรัศมี วงศ์มา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กชายสัมฤทธิ

์

คำหนูไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กชายชนกนันท์ เคนตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สีอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงอนุสรา แจ้งประดิษฐ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์หาจักร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ชาแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

พลเสนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กชายกฤษดา มีสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กชายธนภัทร ชาแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงบุณทริกา สายวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒๓ / ๔๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายอนุรุทร์ ภูมิโคกรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดศรีตาล  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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