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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๓๕,๓๐๒ คน ขาดสอบ ๑๓,๒๗๐ คน คงสอบ ๒๒,๐๓๒ คน สอบได้ ๑๒,๙๖๐ คน สอบตก ๙,๐๗๒ คน (๕๘.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายสุรดิษ วิลัยราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กชายวรเชษฐ์ นามธง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กชายธนัทชัย โพธิตาทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๔ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
วิลัยราญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ตะโนนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา สิมมาโคตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงกมลชนก ชาทองยศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงนริศรา ยางศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กชายชาณรงค์ บำรุงสำราญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายนันทพงศ์ คณะศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา นามอาษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายสุเมธ ไชยประเสริฐ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงชมพูทิพย์ ชุนรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงรัตติกาล หลวงจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไสโสภณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ พิมพ์คต
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงนำฝน อุดมดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๘

นางสาวณัชชา เพียงพอ
๑๔/๐๒/๒๕๐๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๑๙

นางสาวอารียา กมลเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๐

นางสาวรัชนีกร อิภา
๐๘/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๑

นางสาวกนกวรรณ คำนวณ
๐๒/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๒

นางสาวปภัสวรรณ จันสมุทร

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๓

นางสาวชัชฎาภรณ์ พลหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๔

นางสาวกัลยา มาตรา
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๓๗๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๕

นางสาวจุฑามณี ไชยแสนภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๖

นางสาวฐานิต บุพผาพิลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๗

นางสาวณัฏฐธิดา สีหาราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๘

นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิพิมพ์

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๒๙

นางสาวปยะรัตน์ หงษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๐

นางสาวเมธิดา หมืนอภัย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๑

นางสาววรรณนิสา โยวะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๒

นางสาวศศิธร นันตระกูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๓

นางสาวศศิณา ขุนจร
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๔

นางสาวสุดารัตน์ เมืองสุวรรณ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๕

นางสาวสุมิตตา บุทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๖

นางสาวอนุสรา เหล่าบ้านค้อ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๗

นายกรณพงศ์ แสงเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๘

นายชนาธิน เห็มวิพัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๓๙

นายดนุพร บุตรแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๐

นายดนุพล ชัยหานิตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๑

นายธนัท พาดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๒

นายเปรมศักดิ

์

สวนสิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๓

นายภัทรศักดิ

์

กางนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๔

นายภูมินทร์ จอมคำสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๕

นายวัชระ ศรีพานิช
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๖

นายสิทธิพล ปุราทะกา
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๗

นางสาวลลิตา ปองเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๘

นางสาวเกศรินทร์ แทนเถา
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๔๙

นางสาวแก้วใส จันทะรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๐

นางสาวจิตติมา อนุศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๑

นางสาวจิราพร วัลนี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๒

นางสาวณัฐธิกา ทาเสนาะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๓

นางสาวณัฐยา ภาวะโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๔

นางสาวณัฐริกา เสาเวียง
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๕

นางสาวธิติยา จันทะวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๖

นางสาวนันธิญา จันทร์อ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๗

นางสาวนิสราวรรณ จันทรพิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๘

นางสาวภัทรวดี คนึงกล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๕๙

นางสาวเมธาวี อนุรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๐

นางสาวสิรินาถ สิงห์ซอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๑

นางสาวสุรีย์มาศ ชัยสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๒

นางสาวสุวนันท์ ศรีจันมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๓

นางสาวเสาวภา ศรแพง
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๔

นางสาวอมรรัตน์ สันหนัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๕

นางสาวอุลัยพร จันรอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๖

นายธันวา สมขันตรี
๑๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๗

นายนพรัตน์ สมลือแสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๘

นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๖๙

นายพัชรพล นาดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๐

นายอภินันท์ ยุระศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๑

นางสาวนมินทรา เหลาดวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๒

นางสาวปยะธิดา สีภูเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๓

นายพีรวัส รัตนยาติกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๔

นายอัครเดช พันชารี
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๕

นางสาวสุพัตรา เหล่าบ้านค้อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๖

นางสาวอารัศญา เหยียดรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๗

นายกิตติพัทธ์ นามวิชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๘

นายณัฐวุฒิ สิทธิจันทร์เสน
๐๕/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๗๙

นายไทยรัฐ ไทยทองหลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๐

นายนรากร พันพานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๑

นายนราธิป คำลือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๒

นายวรวิช อยู่บัว
๒๔/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๓

นายสุภกิจ พลยางนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๔

นายอติชาติ โรจน์ชารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๕

นายพูนวรลักษ์ สุดบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๖

นายกิตติพงศ์ บุญจวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๗

นางสาวสุธิชา แก้วไสย์

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๘

นายพัฒนพงษ์ หนองนำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๘๙

นายธนสิน ศรีสถาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๐

นายพชร พิมพ์ศรี
๑๗/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๑

นางสาวบุษยา ฐานะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๒

นายณัฐฐิวัฒน์ ฉลาดคิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๓

นายกนกชัย ผาสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๔

นายกฤตพิชญ์ แก่นนาคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๓๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๕

นายจักรภพ วงละคร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๖

นายฉัตรทอง ยุบลพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๗

นายชญานนท์ บุญศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๘

นายชัยชล เฮงสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๐๙๙

นายณพงศดิศ เครืองพาที

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๐

นายณัชพล แสนเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๑

นายณัฐวัตร ทัศนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๒

นายธีรพัฒน์ ดีสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๓

นายธีระ นิลสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๔

นายภัทรพงษ์ บัวภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๕

นายยุทธการ นันจำรัส
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๖

นายสองสวรรษ สอนหมวก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๗

นายอดิเทพ กองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๘

นางสาวเกศสุดา วงศ์สุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๐๙

นางสาวจนิสตา หาญจิรวัตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๐

นางสาวจิราภา ดีบ้ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๑

นางสาวจุฑามาศ ธรเสนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๒

นางสาวจุฑามาศ รังษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๓

นางสาวชลลดา วงศ์คำซาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๔

นางสาวปรียาพร ดวงอุปมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๕

นางสาวปลายฟา คำงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๖

นางสาวปตติทาน ขาวเมืองน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๗

นางสาวพัชริดา โยชน์รัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๘

นางสาวรัตติกาล เรืองขจร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๑๙

นางสาวรินรดา เทียมรินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๐

นางสาวศรัญธร ขันตี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๑

นางสาวศศิกานต์ วังนุราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๒

นายกณิศนันต์ เขมวาส
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๓

นายกฤตวิทย์ กฤตเวทิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๔

นายจิรภัทร เวชสกล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๕

นายญาณวรุตม์ แสนแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๖

นายณัชพล ศิริแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๗

นายบุญชนะ ศรีสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๘

นายปฐมโชค เชาว์ชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๒๙

นายภูมินทร์ หาญสุโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๐

นายรเณศ แสนเทพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๑

นายรัฐศาสตร์ เรือนพิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๒

นายเอกวิทย์ ฤทธิเม้า

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๓

นางสาวกัลปพฤกษ์ ติยะจามร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๔

นางสาวกีรติกา ทองสุขแก้ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๕

นางสาวเกวลิน ศาสตราวาหะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๖

นางสาวเกวลินธร เบิกขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๗

นางสาวฉัตริยาพร สุนทรพิทักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๘

นางสาวชญานิศ ประสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๓๙

นางสาวณชนก จันทะเริง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๐

นางสาวณัฐกมล ค้ามีผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๑

นางสาวนิภาภัทร อินทร์เพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๒

นางสาวพนิดา ทองกาสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๓

นางสาวพิมพ์วลัญฬ เฉลิมพานิช
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๔

นางสาวภัทรกานต์ ไวยกรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๕

นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๖

นางสาววรัตรา ผาวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๗

นางสาวสัจจพร ศรีเนตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๘
นางสาวสุพรรวรินทร์ อินพินิจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๔๙

นายอิทธิพล ประทุมชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๐

นางสาวพิริยาภรณ์ อุณาศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๑

นายกฤตัชญ์ ภูสมยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๒

นายกฤษขจร สุดตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๓

นายกษิดิศ เมืองเก่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๔

นายกิตติคุณ สิงหรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๕

นายชัดชลิด อินทร์เสนลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๖

นายชินวัตร คำใบสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๗

นายธนากร พรหมกูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๘

นายธวัชชัย โพธิจักร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๕๙

นายนนทกร อินทะแสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๐

นายพงศธร วรจักร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๑

นายพลกฤษณ์ ฤทธิชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๒

นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๓

นายรัชกาล พรมทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๔

นายศรันย์ภัทร เพชรนาคิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๕

นายอัจฉริยวุฒิ ดวงพายัพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๖

นางสาวกัลยกร นพคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๗

นางสาวกีรติ ศรีมงคลกาญจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๘

นางสาวฉัตรชนก พรรณโส
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๖๙

นางสาวชัชชนี อรรคฮาด
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๐

นางสาวณัชชา เหล่าจุมพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๑

นางสาวณัชธิภรณ์ วินทะไชย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๒

นางสาวณัฐสุ พรหมจักร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๓

นางสาวดลญาพร ทินราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๔

นางสาวธนารีย์ แซ่บู้
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงนัทกานต์ พิมพ์ภูลาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๖

นางสาวนับเดือน บุญจวงสิริสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๗

นางสาวบงกชมาศ เกษมาลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๘

นางสาวเบญจมาศ สุทธิรักษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๗๙

นางสาวพรพรรณ นนทะชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๐
นางสาวพรพิชญานิน ช่างเรือนกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๑

นางสาวภาวิกา นาคสระฮาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๒

นางสาวรัตนาวดี จรัสพิริยโชค
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๓

นางสาววัชราพร สาริกานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๔

นางสาววิภารดี เมืองแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๕

นางสาวศศิวรรณ อรรคฮาต
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๖

นางสาวศิริกัญญา ประสานทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๗

นางสาวสุจิรา มันหาท้าว
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๘

นางสาวสุปรียา นิสีดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๘๙

นางสาวสุพิชญา ถินวรแสง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๐

นางสาวหัทยา ชนะอรรถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๑
นางสาวอาทิตยารักษ์ กงเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๒

นางสาวธันยชนก อรุณยะเดช
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๓

นายกรวิชญ์ กอนเชือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๔

นายกะวิน ประดับชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๕

นายกัมปนาท เกียวหนองแแก

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๖

นายกัมพล อินทรชัยศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๗

นายจิณณวัตร บุญพร้อม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๘

นายทศพร น้อยคำมูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๑๙๙

นายธนากร สังวรโยธิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๐

นายธวัชพร หย่องตุก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๑

นายพิสิษฐ์ พลอยงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๒

นายภูบดี ผิวเหลือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๓

นายภูมิวรินทร์ สุระกาญจน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๔

นายสุชล ทนกำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๕

นายสุภาพ พลซักซ้าย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๖

นายอนุชา เงินขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๗

นายอริย์ธัช รุนรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๘

นางสาวเกสรา มาซา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๐๙

นางสาวจามจุรี ครัวกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๐

นางสาวจีรนาฏ สาโพธิลาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๑

นางสาวชัญญารักษ์ ค่าเอ่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๒

นางสาวญารินดา โสวาที
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๓

นางสาวดวงหฤทัย มุ่งเกิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๔

นางสาวทิตาวีร์ วงษ์นารี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๕

นางสาวธนพร ลิวขอนแก่น

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๖

นางสาวธนัชพร ศิลปประกอบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๗

นางสาวธัชพรรณ ยอดสง่า
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๘

นางสาวปกิตตา เสนาทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๑๙

นางสาวพรรณพัชร ศิริวงศ์วิไลชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๐
นางสาวแพรวพรรณ กมลเพชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๑

นางสาวภัคจิรา ผาภู
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๒

นางสาวภัทรา ธนเมธีกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๓

นางสาวมนสิชา สีโมรส
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๔

นางสาวมัลลิกา ชนะบัว
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๕

นางสาวมุทิตา วัชราธร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๖

นางสาวรสิตา ขัติยนนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๗

นางสาวลลิตา ประดับกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงวิมลพร อามาตย์มนตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๒๙

นางสาววีรปรียา สายสืบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๐

นางสาวศิริพร สุระกาญจน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๑

นางสาวสุพิยดา รักเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๒

นางสาวอารยา คำพิลัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๓

นางสาวอาริญา ทุยสีทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๔

นายกำชัย ศรีนามล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๕

นายจิรพัฒน์ ยามโสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๖

นายฐานันดร ทวีแสงศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๗

นายณภัทร สุรพล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๘

นายณัฐพงศ์ รักชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๓๙

นายณัฐพงษ์ ทองยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๐

นายเดชาชาญ ดวงชิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๑

นายธนา จันทร์ประชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๒

นายภูมิไท ภูมิโสม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๓

นายวรากร ดำรงค์กุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๔

นายวิชญ์ เจริญไชย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๕

นายวิศรุต สุดเฉลียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๖

นายศตรธร วงค์หงษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๗

นายศาสตร์ ศรีสันต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๘

นางสาวกัญญาพร ภูมิโยชน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงคันฉาย วงษ์สังข์ศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๐

นางสาวจณิตสตา ครุฑวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๑
นางสาวจริญญาภรณ์ ลีกา

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๒

นางสาวชญานี กองทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๓

นางสาวชนิดา อุดดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๔

นางสาวฐิติมา แก้วแสนสินธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๕

นางสาวณัฏฐพร จองลีพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๖

นางสาวณัฐธิดา แฝงฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๗

นางสาวณัฐพัชร์
โชติโกศัยกานนท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๘

นางสาวณัฐสรณ์ โดนาฮิว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๕๙

นางสาวณิชา กลางประพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๐

นางสาวนวพรรณ ถนอมลาภ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๑

นางสาวพรนภา หนูจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๒

นางสาวพรรณพษา ภูมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๓

นางสาวพลอยรดา หนองหารพิทักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๔

นางสาวภัทรสุดา วีระกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๕

นางสาวมณีรัตนา สีลาโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๖

นางสาวโยษิตา คณาณุวัฒนวนิช
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๗

นางสาวรุ่งฟา ออง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๘

นางสาววรางคณา ไสวดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๖๙

นางสาวสาธกา เหลืองภิญโญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๐

นางสาวสุกฤตา เสาร์ร่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๑

นางสาวสุภัสสรา โพธิจันทร์

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๒

นางสาวอนันตญา บัวภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๓

นางสาวอรญา วงนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๔

นางสาวอริสา แสนนาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๕

นายภาณุพงศ์ ไชยธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๖

นางสาวปนัดดา มูลเหล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๗

นายจิรพัฒน์ ระติวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๘

นายจิรภัทร ธรรมโคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายชัญญา สายบุญลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายชัยนรินท์ ลิมสกุลชูโรจน์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๑

นายณัฐภณ บัวนำอ้อม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๒

นายธนบดี เพิมทรัพย์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๓

นายธนบดี ลิโป
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายธีรภัทร อินสาลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๕

นายนครินทร์ ศรีกะกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๖

นายนพชัย ไชยชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๗

นายนันทวัฒน์ สีลาบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๘

นายบุญนาค วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กชายปรวัฒน มุพิลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๐

นายภูมิ จันพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๑

นายมณฑล อสิพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๒

นายวสันต์ ลุมไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๓

นายวิชญ์พล ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๔

นายวิริยภัทร อึงปติมานะ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๕

นายสหรัฐ สุวรรณแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๖

นางสาวกฤษณา เดชแพง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๗

นางสาวกานต์กนิษฐ เวียงเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๘

นางสาวจณิสตา ทิพย์อาสน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๒๙๙

นางสาวจันทิมา นางาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๐

นางสาวชนัตดา แพงมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๑

นางสาวชนิสรา จตุรวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๒

นางสาวณัฐชานันท์ บุญเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๓

นางสาวณิชารัศม์ โรจน์อมรเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๔

นางสาวนฤดี บุญชูช่วย
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๕

นางสาวนันท์นภัส จันทวิภาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๖

นางสาวเนติญาดา นนตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๗

นางสาวปนัดดา มากมาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๘

นางสาวประณิดา ภารสง่า
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๐๙

นางสาวพรรวษา นาสมวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๐

นางสาวพลอยชมพู อุ่นโรจน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๑

นางสาวพลอยไพริน คงยิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๒

นางสาวพิมพ์พิชชา ภูชืนศรี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงมาลัยรัตน์ สุริยะพิทักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงวรรณธนา เพ็งแสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๕

นางสาวศรัญญา ศรีขา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๖

นางสาวศศิประภา ทบด้าน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๗

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สารสังข์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๘

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๑๙

นายชาคริต พุทธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๐

นายชิษณุภัทร ทวีวิจิตรกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๑

นายณัฐชัย ทองโคตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๒

นายตะวัน สุวรรณเรืองศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๓

นายธนะกรานต์ อังศุชาติวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๔

นายธีศดิศ ศรีโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๕

นายพงศกร พฤกษาเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๖

นายวีรชน พิมใจใส
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๗

นายสหฤทธิ

์

ดรเสนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๘

นายสิริภพ ดอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๒๙

นายสุทธิชัย ชัยเกษมสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๐

นางสาวกรวิภา แสนคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๑

นางสาวกวินนาฎ พรนิคม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๒

นางสาวขวัญณพร นามมนตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๓

นางสาวจณิสตา ศรีวิชา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๔

นางสาวจุฑาทิพย์ นามนวด
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๕

นางสาวชนัญญา แก้วพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๖

นางสาวโชติกา สันติพงษ์พานิช
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๗

นางสาวณัฐพิมล เมืองวุฒทานันท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๘

นางสาวธนญา ไพศาลพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๓๙

นางสาวเนตรชนก วงศ์หาริมาตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๐

นางสาวเบญจทิพย์ พุฒซ้าย ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๑

นางสาวเบญญาภา สกุลเพ็ชร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๒

นางสาวปริญญา ยามี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๓

นางสาวปยธิดา เฉลิมสีมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๔

นางสาวพรรณมณี ชินสถาพรโชค
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๕

นางสาวพรหมพลอย บุตรเวียงพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๖

นางสาวฟาประธาน โพธิราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๗

นางสาวมัลลิกา สาระคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๘

นางสาวยุภาวรรณ วรรณสันต์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๔๙

นางสาวรัชนีกร เนาว์ชาลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๐

นางสาวรัตน์ติยาพร พรมแพง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๑

นางสาวรินรฎา แพงมา ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๒

นางสาววชิรญาณ์ โรจน์บุญถึง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๓

นางสาววราภรณ์ เลิศประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๔

นางสาววราภรณ์ แหลมไทยสงค์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๕

นางสาววัชรียา พรมพิลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๖

นางสาววิศรุตา มูลปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๗

นางสาวศิริกานดา มีสัตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๘

นางสาวศิริกานต์ ด่านรุ่งเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๕๙

นางสาวสุนิสา โคตรจันทา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๐

นางสาวอรวรรณ นามบัวศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๑

นางสาวอรอนงค์ ชัยนิคม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๒

นางสาวอิสราภรณ์ จารุจินดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๓

นายปฐวีกานต์ ศรีอุดม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๔

นายฉัตรชัย
พงศ์มยุราเฟองฟู

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๕

นายนรบดินทร์ นครขวาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๖

นายพุฒิพงศ์ อนันตาริยานุกูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๗

นายเสฏฐวุฒิ สีหาสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๘

นายกันพ์ชัย กูลฐณัตวรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๖๙

นายวิธวินท์ กลางเคือม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๐

นายสหฤทธิ

์

เชือสาวถี

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๑

นายนครินทร์ โชติกวี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๒

นายพสิษฐ นามไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๓

นายสิทธัตกะ จรัสแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๔

นายณัฐพงศ์ ฉัตรดำรงค์กุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๕

นายพีระพงศ์ ทะมานันท์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๖

นายภาดล เปรมศิริวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๗

นายปริญญา เภกะสุต
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๘

นายพิศุทธิ

์

แก่นชา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๗๙

นายรัฐกรณ์ จิรเกษมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๐

นายอภิวัฒน์ สกุลทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๑

นายจีรัฐติกุล อุดมปฏิพัทธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๒

นางสาวพรสุดา ศิลปดอนบม
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๓
นางสาวกฤษณวรรณ ขำศิริเจริญสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๔

นางสาวณัจพร สีหะวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๕

นางสาวพิมพกานต์ คงเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๖

นางสาวภูมิใจ พรมโชติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๗

นางสาวฉัตรญาดา ภู่ทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๘

นางสาวลลิตา ศรีอุดม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๘๙

นางสาวศุภกัญญา มังมี

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๐

นางสาวชนิกานต์ ริยาพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๑

นางสาวพิชญานิน บริบรูณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๒

นางสาวอนันฑิตา สนอุป
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๓

นางสาวธัญญทิพย์ เหลืองเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๔

นางสาวเบญญาภา ปญญาว่อง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๕

นางสาวณัฐณิชา ธีรพรชัยสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๖

นางสาวอภิสรา อุ่นโสดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๗

นางสาวสิริพร โพธิศรี

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๘

นายพัลลภ ศรีฉันทะมิตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๓๙๙

นายตฤณารินทร์ ถินรัตนรุ่งโรจน์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๐

นายศุภักษร ศิลสมิต
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๑

นายจักรกฤษณ์ แสนบุ่งค้อ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๒

นายชัยยุทธ์ สุวรรณกิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๓

นายธนภัทร วิทักษบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๔

นายพงศ์พัฒน์ เศรษฐบดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๕

นายมหิดล สิมมาคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

มาเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๗

นายณัฐดนัย สีจันทร์ฮด
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๘

นางสาวชนิตา สีหาโคตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๐๙

นางสาวพัทธิดา ทิวสระแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๐

นางสาวแพรวนภา ดาบสมุทร
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๑

นางสาวแพรวา ศรีพิพัฒนะกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๒

นางสาวภัทรานิษฐ์ แข็งข้อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๓

นางสาวนวรัตน์ พุฒเจริญพร
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๔

นางสาวอภิสรา พุทธประวัติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๕

นางสาวทิพย์สุดา มิงมงคล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๖

นางสาวธนัชชา ทองอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๗

นางสาวสินีนาถ สุวรรณบุตรวิภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๘

นางสาวพิชญา ตอพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๑๙

นางสาวอาภาภัทร รักอ่อน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๐

นางสาวพรรัตนะ ดวงสาพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๑

นางสาวมานิตา สาระพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๒

นายกฤตัชญ์ แสงสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๓

นายคุณากร ชัยเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๔

นายจีระศักดิ

์

ชำนาญพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๕

นายธีรภัส มูลปอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๖

นายสหจักรพรรดิ อุ่นท้าว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๗

นายศิวกร กสิกิจวรกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๘

นายศุภกิตติ

์

ดอนชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๒๙

นายธีรภัทร แย้มโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๐

นายพงศ์ภีระ พิมดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๑

นายวัชรพล ณ กาฬสินธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๒

นายปรีดียาธร คำอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๓

นายอิทธิพัฒน์ ปุระเทพ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๔

นายพลางกูร วิสุวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๕

นายธนาธรณ์ บุญสัตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๖

นายกฤษฎาพันธ์ นาชัยดูลย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๗

นายชยากร จันทร์ลุน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๘

นายเผ่าปยะ พนมเทียน
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๓๙

นายพงศกร
วัชรปญญาพิพัฒน์ ๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๐

นางสาวธนัชชา ศรศักดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๑

นางสาวชลิตา สุขสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๒

นางสาวดนุลดา นินทศิลป
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๓

นางสาวธันยชนก ทรวงโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๔

นางสาวธันยาภรณ์ ลุนจันทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๕

นางสาวจิรกิตติยา ธงไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๖

นางสาวฐิติมา พรหมณีวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๗

นางสาวนฎา อาคมปราชญ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๘

นางสาวชัชฎาภรณ์ ซาหมู่
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๔๙

นางสาวพิชญาภา อุทรส
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๐

นางสาวภคพร กลำพบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๑

นางสาวปุญญวันต์ พลอยประดับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๒

นางสาวมัทธิลดา วันดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๓

นางสาววรรณพรรณ รัตนพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๔

นางสาวกรกนก นามเคน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๕

นางสาวฐิติมา เทนอิสสระ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๖

นางสาวปรานชีวัน มันคง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๗

นางสาวพิชญ์สินี จันทร์มูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๘

นางสาวศุภพิชญ์ พร้อมพรัง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๕๙

นางสาวสุชาดา เหลาผา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๐

นางสาวอริสรา ดรหลาบคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๑

นายนครินทร์ กองเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๒

นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๓

นายพศิน เสียงใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๔

นายทัดสุระ วรรณสาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๕

นายปยพัทธ์ บึงมุม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๖

นายจักรวาล ศรีสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๗

นายธนบดินทร์ ปทมากรโกมล
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๘

นางสาววริศรา นาสมจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๖๙

นางสาววิริยาพร สีชารี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๐

นางสาวณัฐณิชาช์ ช่วยบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๑

นางสาวปญญาพร จำปาบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๒

นางสาวพสุมดี มูลศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๓

นางสาวอัจฉรียา พรหมนอกฐิติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๔

นางสาวกนกพร นนทะชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๕

นางสาวจรัสรวี สิงหโยธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๖

นางสาวธนัชญา สวัสดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๗

นางสาวสุชัญญา คำบุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๘

นางสาวกัญญารัตน์ เกาะสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๗๙

นางสาวเนตตราพร ศรีภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๐

นางสาวจินต์จุฑา นีละสมิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๑

นางสาวธารารัตน์ สิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๒

นางสาวรวงข้าว ผลมาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๓

นางสาวนลินนิภา ชัยจันทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๔

นางสาวกัลยรัตน์ บุญปก
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๕

นางสาวชนรดี ชายฮวด
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๖

นางสาวชลันดา แก้วกันหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๗

นางสาวณปภัช เขียวสุ่ย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๘

นางสาวณัฎฐนิชา ลือฉาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๘๙

นางสาวบุษยา มูลคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๐

นางสาวสุชาดา นาคูณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๑

นางสาวศุภมาส วิเศษชาติ
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๒

นายชาตศิริ ศิริเต็มกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๓

นายพีรวัส ศรีบุญสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๔

นายกฤษฎิ

์

ตรีกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๕

นายวิศรุต กันทวิชยานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๖

นายณัฐวุฒิ สุนรกุมภ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๗

นายปวีณ สูชัยยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๘

นายณัฐภัทร สุวัณณุสส์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๔๙๙

นายสุรพัศ พงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๐

นายธวัชชัย ภูมิผักแว่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๑

นายวิชชากร ตาบ้านดู่
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๒

นายพชรพล สิทธิจันทเสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๓

นายเจตพล ศรีหาพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๔

นายธนพล บุตรมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๕

นายปฏิภาณ เรืองจุ้ย
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๖

นายณฐพล พลเชียงสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๗

นายธนพล พรมวิชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๘

นายภาณุพงศ์ จันทร์เทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๐๙

นางสาวทิญาลักษณ์ ทักษานันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๐

นางสาวพรกนก สุริยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๑

นางสาวจุฑามาศ พิมพ์ภูลาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๒

นางสาวนภัสสร โคตรชมภู

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๓

นางสาวบุญสิตา ไชยบัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๔

นางสาวภัทรวรินทร์ เทียงดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๕

นางสาวพิมพ์ชนก มาละอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๖

นางสาวแพรดา แซงบุญเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๗

นางสาวกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๘

นางสาวธนพร ศรีบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๑๙

นางสาวพุทธรักษา ศรีมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๐

นางสาวสุจิรา สุสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๑

นางสาวสุชาดา วิริยานุสรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๒

นางสาวอสมา กระแสร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๓

นางสาวอฐิฏิญา วงศ์คำจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๔

นางสาวภิรมณ แจ้งกำพี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๕

นางสาวอมิตตา เหล่าภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๖

นางสาวณณิชา ศูนย์จันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๗

นางสาวปวัณรัตน์ คำมุกดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๘

นางสาวชนาพร เดือนกอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๒๙

นางสาวนิรชา หาสุวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๐

นางสาวนิศามณี ช่างเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๑

นางสาวปรินดา วงศ์จันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๒

นางสาวปุญญิศา จำรูญศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๓

นายเปรมชนัน ยารังษี
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๔

นายพฤฒ พรมมาตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๕

นายจักรภัทร หงส์กาญจนกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๖

นายชยพล ลุนเสนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๗

นายดนุพล ศิริบุรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๘

นายพงศ์พิสุทธิ

์

สุวรรณโสภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๓๙

นายคมกฤช จันทศิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๐

นายฌานวัฒน์ ฆารวิพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๑

นายภาวัฒ นวโรฒม์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๒

นายภูมิสยาม ไวบรรเทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๓

นายศิวะ เดชภูมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๔

นายศักดิพัฒน์ นะชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๕

นายฐปกร พิมพ์ศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๖

นายจารุวิทย์ เต็งสุจริตกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๗

นายณัฐวร เจริญสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๘

นายปณณวิชญ์ ปรุงคำมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๔๙

นายสมัชญ์
อาสาฬหสมบูรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๐

นายภูชิสส์ พลเยียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๑

นายศิวกร นามนวด
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๒

นางสาวธัศนชนม์ ดาผา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๓

นางสาวภัทรานี ทองศรีพงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๔

นางสาวสุนิดา เมาะราษี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๕

นางสาวกุลปรียา ทวีเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๖

นางสาวกุลธิดา กระจ่างกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๗

นางสาวนารียา ธนากูรเมธา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๘

นางสาวอรอนงค์ คณะโต
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๕๙

นางสาวธนพร พรรคพิง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๐

นางสาวศิริฉัตร ภูห้องไส
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๑

นางสาวกีรัตยา ทับจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๒

นางสาวชลธิชา แก้วประกาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๓

นางสาวนีรนาถ ผายแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๔

นางสาวปญญ์ลภัส จองแปง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๕

นางสาวจินดาพร ปติสุวรรณรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๖

นางสาวปณฑิตา ชีระพันธุ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๗

นางสาวจิรัชญา วรเทพนันทกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๘

นางสาวพัชราภรณ์ ตางจงราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๖๙

นางสาวมัชฌิมา นีลเซ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๐

นายกฤษฎาภัค โพธิใต้

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๑

นายณพวุฒิ สุคนธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๒

นายธนภพ สุขจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๓

นายธิติพัทธ์ นามวิเศษ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๔

นายภูพาน พันธมุย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๕

นายรุจนพ พิทักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๖

นายกนกพิชญ์ ไชยวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๗

นายจักรพงศ์ ศรีสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๘

นายธนภัทร ถนอมดำรงศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๗๙

นายภูมิพัฒน์ เดชชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๐

นายชัชจักษ์กฤช จรรยาสุทธิวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๑

นายธนกร ทองตัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๒

นางสาวรชดาวรรณ เล้าเจริญชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๓

นางสาวคุณิตา วิชญชีวินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๔

นางสาวตะวันวาด ศรีศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๕

นางสาวธนพร ปยะตระกูลชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๖

นางสาวนทมน แจ้งสว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๗

นางสาวพิมพ์ชนก พรมมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๘

นางสาววิชญานันท์ ชานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๘๙

นางสาวพัชรนันท์ พิริยเอกทัศน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๐

นางสาวณัฐฐาพร เคนวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๑

นางสาวธัญชนก เดชวัฒนธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๒

นางสาวปาณิสรา กันสุทธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๓

นางสาวชญาภา
ศิริวัฒนเมธานนท์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๔

นางสาวธันยพร ตาลสุก
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๕

นางสาวพิชญ์รัตน์ สินรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๖

นายเตชสิทธิ

์

ฉัตรศรีโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๗

นายธนดล ทะสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๘

นายนราติพงษ์ แสงฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๕๙๙

นายศักดิศรัณย์

์

มหาชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๐

นายคมกฤช เนียมอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๑

นายดลชัย ศรีอภัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๒

นายเพชรเกษม เล่งอัจฉริยะกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๓

นายกฤตพร เกษเจริญคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๔

นายกิตติธัช วิชัยธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๕

นายยงยุทธ หนูแท่น
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๖

นายสหัสวรรษ มุลติเก
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๗

นายธนกฤต ถาพรพาท
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๘

นายทรงหัสดิน ดวงดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๐๙

นายณัฐชนน โคตพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๐

นายธิติวัฒน์ วงศ์พนารัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๑

นางสาวกุลกันยา ภูมีศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๒

นางสาวนิชาภัทร ไชยปรีชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๓

นางสาวศุภิสรา กองเกิด
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๔

นางสาวสายธาร รูปสูง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๕

นางสาวกนกพิชญ์ สีเทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๖

นางสาวมาฆมาส ฉัตรเกษมวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๗

นางสาวศตพร เหล่าคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๘

นางสาววรดา สุรวรกิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๑๙

นางสาวอชิรญา เข้มตระกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๐

นางสาวฬยากร บุญเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๑

นางสาวชนัญธิดา ดีโนนโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๒

นางสาวณัฏฐพร หอมกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๓

นางสาวณัฐชา ฉายศรีวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๔

นางสาวณิชาภัทร ชาตะมีนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๕

นางสาวอิสริยา ศิริบุญมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๖

นายชวกร สุจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๗

นายณัชพล สีเชียงสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๘

นายจิรทีปต์ จันทะพันธุ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๒๙

นายณภัทร แก้วศิริบัณฑิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๐

นายธาดาศิลป กองภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๑

นายนวรัตน์ พ่วงเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๒

นายปรมีนทร์ พังทุย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๓

นายอนวัช หมืนแก้ว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๔

นายเฉลิมฤทธิ

์

บุตรชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๕

นายทัพไท พิทยาวุธวินิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๖

นายธนรัฐ บัวพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๗

นายอินธิเสน เหมือนชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๘

นายชุษณปกษ์ หมืนอุดม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๓๙

นายติญญ์ มุณฑากรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๐

นายณัฐกิตติ

์

ตรีเหลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๑

นายจิรภัทร เสริมสิริสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๒

นายณรงค์ฤทธิ

์

กงเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๓

นายนราธิป ภูหนองโอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๔

นายวิศรุต ทวิภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๕

นายสิทธา ปทุมธนทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๖

นายอภิชัย นาควัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๗

นางสาวอริสรา ผงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๘

นางสาวนวพรรษ ทรงคาศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๔๙

นางสาวสิริกร ธีรนิธิมงคลกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๐

นางสาวกนกวรรณ ลักขณานุกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๑

นางสาวธัญญรัตน์ บูชาชัยรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๒

นางสาวอารยา จันทร์ตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๓

นางสาวธนวรรณ์ จุฑาจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๔

นางสาวดวงกมล ชาติชำนาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๕

นางสาวณัฐวดี ศรีรักษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๖

นางสาวฟารีดา อุดมสิริยศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๗

นางสาวธีรดา สุวรรณพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๘
นางสาวเบญจมาภรณ์

แสงกงพลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๕๙

นางสาวพัชรพร ตันติเมฆิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๐

นางสาวจิรัชยา เภตรา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๑

นางสาวชลิตา สิงห์สถิตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๒

นางสาวนฐมณ โภคินธนกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๓

นางสาวปทมาพร วิทยุพาเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๔

นางสาวภาวิณี ปองบ้านเรือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๕

นางสาวรังสิยา ชาติชำนิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๖

นางสาวสุพัตรา พิมพ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๗

นายทักษ์ดนัย ศิริสาห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๘

นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๖๙

นายภพธร กิตติปรียา
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๐

นายสหัสวรรษ ประครอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๑

นายอภิวัฒน์ พลดงนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๒

นายศุภเชษฐ์ บุตรสาระคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๓

นายเจษฎากร สมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๔

นายอนิรุทธิ

์

ชูศร
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๕

นายไชยวัฒน์ สายโรจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๖

นายยศกร ไชยมะโย
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๗

นายภราดร จันทร์ชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๘

นายนิธิเดช แสงกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๗๙

นายณัฎฐ์ เพ็งทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๐

นายก่อเกียรติ เข็มมะลัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๑

นายครองฟา มโหธร
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๒

นางสาวมธุปายาส พัตรปาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๓

นางสาวศุภรัตน์ ชัยชนะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๔

นางสาวธนัญภรณ์ วราพุฒิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๕

นางสาวธัญชนก เจริญวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๖

นางสาวพิชญาภัค ปฏิพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๗

นางสาวศศิกานต์ เนืองดัด

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๘

นางสาวอารีญา วิทยศรีโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๘๙

นางสาวพีรดา แซงบุญเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๐

นางสาวณัชชา เหล่าเลิศวรกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๑

นางสาววรัชยา บุญศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๒

นางสาวสุภานัน สีสะไหล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๓

นางสาวปนัดดา บุญยกาญจนพล
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๔

นางสาวณัฐกาญจน์ ดาวช่วย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๕

นางสาววรรณภาพร วรสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๖

นางสาวศิริกมล ยอดสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๗

นายกิตตินันท์ อินทรวิเชียร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๘

นายเพรียวพงศ์ สละ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๖๙๙

นายกาลวิน อดทน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๐

นายกฤตธนนท์ เทศนิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๑

นายธนบดี หมันเดช

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๒

นายภัทรเดช มณีวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๓

นายนครินทร์ บำรุงบ้านทุ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๔

นายวงศธร ยืนยาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๕

นายจารุพัฒน์
จงเชียวชาญวิทย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๖

นายพัสกร สิงห์มี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๗

นายวงศพัทธ์ ขันตี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๘

นายกฤษณัส โคตรโสภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๐๙

นายพชร ศิลาอาสน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๐

นางสาวปรียาวดี โพธิประพันธ์

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๑

นางสาวณัฐพร ขวัญโพน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๒

นางสาวบุญญรัตน์ ศรีเสมอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๓

นางสาววริศรา หงษ์วิลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๔

นางสาวกัญญพัชร ทองบ้านทุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๕

นางสาวปริฉัตร พิมชายน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๖

นางสาววรรณิดา ทาบทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๗

นางสาววรวลัญณ์ โสภาจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๘

นางสาวเบญจวรรณ สมิทธิพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๑๙

นางสาวอคิราภ์ หอมวิไล

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๐

นางสาวอ้อมใจ พัวหลง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๑

นางสาวมนัสวี สุภะโส
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๒

นางสาววราภรณ์ ผมน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๓

นางสาวณัฐกฤตา สุพรหม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๔

นางสาวบุษรา คงเดชอุดมกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๕

นางสาวสุธีมา เขียวสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๖

นางสาวธนภรณ์ จุฑาจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๗

นางสาวกนกพร อุลหัสสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๘

นางสาวกัญญ์วรา สาระฆัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๒๙

นางสาวจิราภรณ์ มาบ้านซ้ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๐

นางสาวเจนธีรา เหมือนฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๑

นางสาวนภาพร เกียวศรีกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๒

นางสาวสุรีพร ฤๅชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๓

นายกรวิชญ์ ไชยโภชน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๔

นายธีร์ นานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๕

นายปอฮุย โสมนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๖

นายพัฒน์
พูลพานิชอุปถัมป

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๗

นายไอโฮ โสมนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๘

นายเกียรติบดินทร์

์

ปจจัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๓๙

นายดลย์ หินตะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๐

นายกานต์ สายบัวทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๑

นายธนวิทย์ เรืองบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๒

นายวราทิต จิรกุลกานต์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๓

นายดิษยา สุวรรณพรหมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๔

นายพงศธร อินนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๕

นายภีมพศ อินทรจักรพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๖

นายกีรติ สะท้านบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๗

นายดิฐวัต ใต้ชัยภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๘

นายธฤต สังสิทธิสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๔๙

นายณัฐภาส เลิศการวิจัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๐

นายธนภูมิ วงศ์สง่า
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๑

นายศุภสิทธิ

์

นาราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๒

นางสาวญาณิศา ศรีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๓

นางสาวณหทัย ไชยพรหม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๔

นางสาวธีริศรา นามวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๖

นางสาวพราว
พูลพานิชอุปถัมป

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๗

นางสาวจุฑาลักษณ์ แรงงาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๘

นางสาวจุฬาทิพย์ พานพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๕๙

นางสาวดาลัตทิพย์ เจริญสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๐

นางสาวมนภรณ์ แดนแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๑

นางสาววีร์ยาภรณ์ ชัยลาภวัฒนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๒

นางสาวครองขวัญ พรมสอน
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๓

นางสาวชลธิชา ประสงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๔

นางสาวธนพร เชาวรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๕

นางสาวอภิญญา วงศ์สุ่ย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๖

นางสาวจณิสนิภัค เพชรกันหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๗

นางสาวชนันสิริ โลขันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๘

นางสาวญานิกา สารณาคมน์กุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๖๙

นางสาวณัฐณิชา นารถสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๐

นางสาวณิชกานต์ พรมลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๑

นางสาวนิมิตา แก้วสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๒

นางสาวภคพร รัตนปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๓

นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๔

นางสาวสุธิดา แสงรุ่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๕

นางสาวอรธีรา เรืองศิริปยกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๖

นายขจรเกียรติ

์

บุญสัตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๗

นายคณาธิป ดวงคำน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๘

นายธิติภัทร พาจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๗๙

นายนรากร หล้ามูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๐

นายวิชชากร อิงศิริสวัสดิ

้ ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๑

นายวศิน สุลำนาจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๒

นายอัษฎา แท่นแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๓

นายอรรถสิทธิ

์

แผงตัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๔

นายธนภัทร ไชยบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๕

นายพีระเชษฐ์ นนทมาตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๖

นายไกรวิชญ์ แก่นพรหม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๗

นายพชระ โคตรมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๘

นายภควรรษ สุขมาตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๘๙

นายกิตติกันตพงศ์ วงธิสอน
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๐

นายชาติตระการ ภูสีโสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๑

นายชูพงษ์ มาตสมบัติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๒

นายฐนกร คำอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๓

นายศุภศิลา ไทยวิรัช
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๔

นายสิปปกร พรเสน่ห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๕

นางสาวธัญชล วิบูลย์กุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๖

นางสาวปวันรัตน์ จริยะนรวิชช์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๗

นางสาวกุลปริยา เขตคาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๘

นางสาวพรนิภา จันลาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๗๙๙

นางสาวกวินสุดา ผลาจิตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๐

นางสาวชลนิภา ตังวานิชกพงษ์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๑

นางสาวนิชานันท์ แก่นสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๒

นางสาวพิชเญศ ขันภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๓

นางสาวสาวินี หินันท์ชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๔

นางสาวอธิชา เพชรดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๕

นางสาวธัญรดี วรรณศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๖

นางสาวพรชนก ชัยนิคม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๗

นางสาวภิญญริดา โคตุทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๘

นางสาวธมลวรรณ สาวิยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๐๙

นางสาวพรนภา พลสีลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๐

นางสาวเพชราภรณ์ สุรพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๑

นางสาวรัชนก ปตตาระโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๒

นางสาวสิรินาถ ศรีภูมัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๓

นายชนุดร ชะนะเพีย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๔

นายกนกพล ชูศรียิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๕

นายกันตนันท์ ไปปะวิล
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๖

นายฉลองโชค สายสิม
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๗

นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๘

นายเชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๑๙

นายณัฐพล เศษโม้
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๐

นายปรัชญา ประจันตะเสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๑

นายชวินภพ ดิษฐไชยวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๒

นายนิติพล จันทร์ดาเสือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๓

นายภูมิรัตน์ ดีเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๔

นายชยุตม์ ฟองทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๕

นายภานุพันธ์ ใจตรง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๖

นายใหม่ อุ่นจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๗

นายอธิป รักศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๘

นางสาวพิชญ์ รองเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๒๙

นางสาวณัฎฐธิดา เปรินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๐

นางสาวเจนจิรา รัตนกิจถาวร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๑

นางสาวมุทิตา อินทะราช
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๒

นางสาวพลอยปภัส โง่นทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๓

นางสาวอิษฎาอร ลุนบง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๔

นางสาวณัฐณิชา คำสะอาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๕

นางสาวพักตร์ควิมล ช่างดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๖

นางสาวพัชรพร ศิริบุรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๗

นางสาวอังศุมาลี อิสณพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๘

นายนวคุณ พีรราศี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๓๙

นายทยากร แก้วทาสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๐

นายเพชรายุธ พลคุมพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๑

นายพิชญ์พงศ์ มงคลสินธุ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๒

นายวิภูธร สง่างาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๓

นายกฤษณ์ ณ หนองคาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๔

นายชาติศิษฐา คงนาวัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๕

นายฐิติพงศ์ โนนน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๖

นายไตรรัตน์ บำรุงจิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๗

นายศิรวิชช์ เล่ห์กัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๘

นายศุภกร ยิงธงชัย

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๔๙

นายบุรี ศรีตระกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๐

นายภูมิภัทร สุขสมกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๑

นายฌานปกรณ์ สาครเจริญกิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๒

นายนนทกร จิตรชิรานันท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๓

นายภาณุวัชร ปนเย็น
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๔

นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๕

นางสาววิลาสินี แสงโทโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๖

นางสาวสิริยากร ไชยแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๗

นางสาวณภัสสร ภูกาบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๘

นางสาวธนพร คำสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๕๙

นางสาวบุปผชาติ ปองบุญจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๐

นางสาวปภิญญา เสิกปนยา
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๑

นางสาวพิรญาณ์ ชิณวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๒

นางสาวศุภิสรา พิชัยช่วง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๓

นางสาวกมลชนก เพิมพูล

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๔

นางสาวปริยากร ศิรินิกร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๕

นางสาวภูนำฟา ฑีฆายุพันธุ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๖

นายกิตติ โพธิสุข

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๗

นายธนกฤต ดงพระจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๘

นายอธิวัฒน์ กุลนันท์ภคพงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๖๙

นายกิตติภณ ดลโสภณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๐

นายทิวัตถ์ นามมุงคุณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๑

นายเศรษฐพงษ์ พิมพ์สาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๒

นายนิติธร นิธินันทภัค
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๓

นายธนากฤษติ

์

ศรีสุริยานันท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๔

นายกฤษฏา เนืองมัจฉา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๕

นายสัจจศักดิ

์

เชตะวัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๖

นางสาวณิยดา สว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๗

นางสาวนันทิกร ลิบสิทธิกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๘

นางสาวแพรวา ทาระพันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๗๙

นางสาวสายสวรรค์ เหล่าจูม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๐

นางสาวชนัดดา สิริกิจวณิชย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๑

นางสาวสุประวีณ์ แก้วปตตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๒

นางสาวญาณิศา ศรีมัญจาบุรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๓

นางสาวเมธิศารัชต์
ชัยธนาหิรัญชูโชค

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๔

นางสาวกอแก้ว วิชาผา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๕

นางสาวกิติยากร ธรรมเกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๖

นางสาวธนภรณ์ พิมพ์เครือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๗

นางสาวอารยา ชัยนาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๘

นางสาวพีชาณิกา ประทุมทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๘๙

นางสาวชนิกา บุญชูวิทย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๐

นางสาวจุไรพร ฉวีแปลง
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๑

นางสาวธนภรณ์ สอนจันดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๒

นางสาวพิรดา ดูสมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๓

นางสาวมจารีย์ โคตะลุด
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๔

นางสาวยุภาภรณ์ ชนะการี
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๕

นางสาวอันนา กางกร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๖

นายทรงพล วุฒิสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๗

นายณฤดล โทบาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๘

นายธนาทร ทองไพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๘๙๙

นายภราดร ประสาระวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๐

นายธนเดช ตันเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๑

นายกฤษฎ์ชย พุทธกัลญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๒

นายวงศธร ไพรศรีกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๓

นายปณณธร อุทธา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๔

นายวิชยุตม์ ศรีขจรวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๕

นายก้องเกียรติ โอฬารอร่ามกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๖

นายภูริพงษ์ สมชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๗

นายก้องภพ มิงขวัญ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๘

นายจิโรจ อ่อนเหลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๐๙

นายณัชวัศ หอระตะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๐

นางสาวปวีณอร วงษ์กลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๑

นางสาววรรณิษา โสเรรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๒

นางสาวกมลฉัตร ฉัตรสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๓

นางสาวจิราลักษณฺ์ ลิมประเสริฐ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๔

นางสาวสิรินันท์ ฝงสระ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๕

นางสาวสุพิชชา ศิรประภาเดโช
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๖

นางสาวอัชฌาวดี วิลัยปาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๗

นางสาวจิราภรณ์ สาระรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๘

นางสาวปณิตา โขพิมพ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๑๙

นางสาวเสาวนีย์ ดาวเฉลิมวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๐

นางสาวพอเพชร สินเธาว์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๑

นางสาวยศวดี ศิริกุลพาณิชย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๒

นางสาวอัญชิสา เหล็กกล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๓

นางสาวนภัทร สีหะวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๔

นางสาวสุชานันท์ ขุนจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๕

นางสาวฉัตรธริกา ดีบ้านโสก
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๖

นางสาวชฎารัตน์ โคตรศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๗

นางสาวฐานิตกานต์ ปลัดขวา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๘

นางสาวณัฐชยา ลับภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๒๙

นางสาวนีรชา หาแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๐

นางสาวพรกมล แสงสินธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๑

นางสาวศิริยากร ทวีธง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๒

นายเจตภาณุ ชาติศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๓

นายพิพัฒน์ จึงวัฒนสิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๔

นายชลัมพล พิทักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๕

นายณภัทร ประเสริฐรุ่งเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๖

นายศิรวิทย์ สุวรรณี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๗

นายศุภวิชญ์ ศรีชมภู
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๘

นางสาวศิริยาภรณ์ ถนอมวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๓๙

นางสาวฐติกานต์ วงษ์เมธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๐
นางสาวสุวัฒนารักษ์ ชิณโชติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๑

นางสาวกนกพิชญ์ ภูวฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๒

นางสาวจินตนรา กำแพงศิริชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๓

นางสาวธัญญานันท์ ผาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๔

นางสาวพรทิพย์ สมโสก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๕

นางสาวกฤษณา ลาดมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๖

นางสาวชุติกร บุราณศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๗

นายนรวีร์ บุญปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๘

นายพีรดนย์ ยุวดีนิเวศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๔๙

นายชูวงษ์ เก่งชูวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๐

นายนิติภูมิ กงเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๑

นายพีรพงศ์
ดีบุญมี ณ ชุมแพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๒

นายรพีพงษ์ ศิรชัยวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๓

นายธันยากร ดำรงค์สกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๔

นายพสุธา สารกาล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๕

นายหาญ ทองเลิศวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๖

นายต่อศักดิ

์

บุญชืนชม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๗

นายภากร อิสริยะชัยกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๘

นายเศรษฐพงศ์ ศรีรินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๕๙

นางสาวสิรินารถ ชูศรีโฉม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๐

นางสาวอันนา ลีฬหานาจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๑

นางสาวจันทร์จิรา มุ่งเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๒

นางสาวจิระพร บูระวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๓

นางสาวทีปกา สืบสารคาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๔

นางสาวบุญญิสา ชนาเทพาพร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๕

นางสาวรวิพร ศรีสุระพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๖

นางสาวศศินันท์ อาชาเทวัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๗

นางสาวอาทิตยา สะตะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๘

นางสาวพัชริดา มังคัง

่ ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๖๙

นางสาวอิสรีย์ ธนัฐธีรกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๐

นางสาวกัญญา เจริญปานชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๑

นางสาวชัชฎา สิทธิธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๒

นางสาวธนภรณ์ จันทร์คำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๓

นางสาวพิมพ์อร อุทะกัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๔

นางสาวสุพัฒตรา โอสายไทย ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๕

นายก้องเกียรติ ทิมพรมราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๖

นายชนัญู อังสนานิวัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๗

นายติณณ์วิชญ์ ตังพิทักษ์กุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๘

นายกรธวัช เขมะประสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๗๙

นายนรธีร์ บุญบัญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๐

นายนรเมษ กำสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๑

นายปกรณ์ เซียงหลิว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๒

นายพศิน แสนเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๓

นายศักดิธัชน์ หารวงษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๔

นายปณณ์ จักรเมธากุล
๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๕

นางสาวชญานิศ เหลืองรัตนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๖

นางสาวณิชาภัสก์ อารีย์สมบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๗

นางสาวปณัฏฐพร เซียวศิริกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๘

นางสาวพิมพ์ชนก
กิจเลิศพรไพโรจน์ ๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๘๙

นางสาวรินรดา ตันทนะเทวินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๐

นางสาวณัฐสุดา พลอยโสภณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๑

นางสาวทิพรัตน์ ศิริรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๒

นางสาวรวิภา ศรีสุระพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๓

นางสาวอรัชภรณ์ โคตรศรีวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๔

นางสาวอาทิตยา โพธิศิริตระกูล

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๕

นางสาวณิชา ขิมลาภ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๖

นางสาวปนัดดา แก้วอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๗

นางสาววิภาวี สินทร
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๘

นางสาววรัญญา ธิสงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๐๙๙๙

นางสาวเพ็ญพิชชา ฮันน่า เฟอกูสัน ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๐

นางสาวชณิตา ชูลเซ่ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๑

นางสาวภัทรสุดา พินิจมนตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๒

นางสาวกฤตินี พลตือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๓

นางสาวชุษณะ ลีซีทวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๔

นายธนกฤต ประกายศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๕

นายอัษฎาวุธ ชายวิริยางกูร
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๖

นายกิตติชัย แสนบุราณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๗

นายทัศน์พล ดรจันทร์ใต้
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๘

นายธนภัทร โครตสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๐๙

นายรัชพล ยานไกล
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๐

นางสาวณัฎฐธิดา โพดาพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๑

นางสาวกรณิศ ลีลาศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๒

นางสาวนพิดา เหลาสุภาพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๓

นางสาวจุไรรัตน์ ผดุงพัฒนศาสน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๔

นางสาวณัฐวดี โสเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๕

นางสาวสิริกร ไชยนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๖

นางสาวหนึงธิดา

่

สมศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๗

นางสาววีรญา วิจิตรลักษณา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๘

นางสาวนรินธร พันรังสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๑๙

นายชนากานต์ เลิศการวิจัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๐

นางสาวนฤสรณ์ แสนสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๑

นางสาวเมธาวี ฟองสมบรูณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๒

นางสาวอภิญญา ราชดุษฎี
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๓

นางสาวสุธาสิณีย์ ฉลูศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๔

นางสาวกฤตวรรณ อุดมวงศ์ไพบูลย์
๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๕

นางสาวณิชาภา พีรวัฒน์ฐิติวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๖

นายณัฐภูมิ มงคลฐิติคุณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๗

นายธีระวุฒิ ยาตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๘

นายภาณุพงษ์ แหวะสอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๒๙

นายสุรศักดิ

์

ยอดประทุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๐

นายลิขสิทธิ

์

เกษวงษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๑

นายภาสวีร์ จันทรวารี
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๒

นายณภัทร ลิมประเสริฐ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๓

นายดรากร สุวรรณศร
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๔

นายธนภูมิ อติเวทิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๕

นายสรสิช มัทนศิริรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๖

นายสีห์วัส
เปรมาประยูรวงศา ๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๗

นายภควัต วรเชษฐ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๘

นางสาววรวีร์ เดียวยืนยง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๓๙

นางสาวศุภากร จรรยางาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กชายพีระพงษ์ ทองด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กชายธีรนนท์ เปลียนขุนทด

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรือเรือง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงนฤมล นระแสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงปวีณา ชาติดร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีษเกษ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงอรไพลิน สุ่นศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงเอวิตา จันทร์กระสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กชายนิลมังกร คำสัตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงอรนิภา สุวรรณเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงพชรกมล นุชนวลรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงสิริยากร ประเสริฐศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงกิตติมา สงกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงเกวะลิน ชูชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ พลเยียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กชายภัทกร พูลศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายวีรภัทร รูปขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสีสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายธนากร โพธิกุล

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปุรา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายดัชกรณ์ นรินทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงธนชา ภูโตนนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงธนิศร มาตะยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา คงประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงบุญญาพร ศรีโสดาพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายคุณัฐกร ศรวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงงสิรินทรา พรมวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงอรจิรา อามาตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงวรัญญา ชาตาสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กชายศรัญ มหาวีรวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กชายปวีณ เทียงดี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กชายวรากร บุรมโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายณัชภัทร เรือเรือง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายอานนท์ รัตน์นนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ สบายใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงวรรณภา สานุเสริม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงกวิดา กิงก้าน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เผือกจันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ มาศิริโชค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กชายณัฐดนัย ด้วงพันนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายอานนท์ ปนประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงชลลดา พระภูวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ น้อยจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ ชลสินธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายกฤษณะ สาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กชายเหม บุตรสะระคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงอริสา รัตนขันแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน เอียมเวียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงบชกร จำพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กชายชัยมงคล ขมินเขียว

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงจานิศศา ทอนสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงศศิประภา กะตะศิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายฐานิส พูลศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงขวัญชนก คำสอนทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายธนาคม ศรีจุลลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายชาญณุวัฒน์ ศรีประวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายนภดล จอมเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กชายสุริยา ขุนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กุยสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ บัวแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สุริสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงภูมิพัฒน์ สิงหนาท
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงชนาพร ส่วนเสมอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กชายประภัสสร ไชยทุมมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๔
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

ศิลาวัฒนาสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงลิน่า ภูมิงคำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงทานตะวัน ชัยศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายชิษณุชา ทองมุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงภัคจิรา แจ้งไพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงพัชราภา โคตรพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายจิรภัทร บังทอง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงธารทิพย์ พลบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายจุลจักร ปองสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญไตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงอโนมา เล่าง่วนฮวด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงพัชรี สีสิว

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สุธาพจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงพิยาดา เศษสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนสิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงเจษฎาพร ดอนอ่อนเบ้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงวันวิสา แสนศิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงปราถนา หงษ์อุดร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายภูวดล กมลผาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กชายฤทธิเดช กลหลัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

แสนสมัคร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงมลฤดี ดาบส
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กชายนวดล เล่าง่วนฮวด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๗
เด็กหญิงศุภ์วรรณรักษ์

ศรีสะอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน ไชยฉันท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงอริศรา เทพคำมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายสิริชัย วิเชียรเทียบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายสรุยา พรมภักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายนพรัตน์ หมืนสวัสดิ

่ ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายอนุรักษ์ ผลดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงภัทราวดี จอมสำโรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ คุณล้วน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ ผ่านวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๗

นางสาวชลิตา ดาบส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายวิชยุตม์ ชาติเผือก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายภูชิต อัตถาชน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายวรวัฒน์ วีระชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศรีเสมอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงฟาพราว บุตคาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชิณเกตุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายคงตระกูล หรังยีโถ

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงภัคจิรา เขยนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงมุกดา ม้าเฒ่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงนภาพร แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๘

นายสงกรานต์ คงมังคละ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงอรัญญา สกิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายณพชน บุตรดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กชายเทพนิรันด์ ธรรมรัตนิกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายเทพนรินทร์ ธรรมรัตนิกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายพงศ์วรินท์ แสบงบาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะนันต์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายณรัช ช่วยเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายวารุจน์ พรมทองมี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายจิรวิชญ์ สุขสงวน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายมิงกมล

่

เพียรทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงกัญญานัฐ สร้อยศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงนมัสพร ละท่าแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงคเณพร วรรณรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงธัญชนก ปริวัตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พฤทธิพันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงวรรณรดา วิรักษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงชญาณี โสดาวัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงฐิติภา ประจันตเสน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงยศวรรณ เพิมวิไล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วชิรศิริกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงจิรัชยา ไชยตะมาตร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงปนิตา มูลเหล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงวนัชพร ฤทธิชัย

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงวลัยพรรณ สร้อยแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงกชพรรณ วรวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงธมลวรรณ สามนคร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กชายปุณพจน์ เจริญศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ แพงมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงจูเลียนนา มารีพิลาวัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงวัสสิกา สุขดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงรัชนีย์ ศรีม่วง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายธนพงธ์ อัศวินชลธิศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงพรชีรา ทองครไทย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายพิชุตค์ ศรีอุดร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายอุกกฤษ โสดานิล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายญาณวรุตม์ สำราญพิศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายฉันทวัฒน์ หารโย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายธีทัต สมานุหัตถ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายพุฒิสรรค์ นามกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดวงบรรเทา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กชายประกฤษณ ริมไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายณัฐดนย์ ภิญญสนธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กชายเมธาพัฒน์ มาชา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๖
เด็กหญิงชาวิดารินทร์ สิทธิขวา

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงธนพร หลวงวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงพัณช์ชิตา กันชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงคนัสนันท์ อำสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงฐิติพร โคตรศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงธัญชนก ภูสดสูง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงพาฝน ทองศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงมนทกานต์ แสนบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงคนัสนันท์ ศิลากุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงภัสสร ภัทรวดีลักษณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทรพงษ์มีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายศุภกฤต แก้วจันดา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๐๙
เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บรรลือ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงภาสินี ทัตตานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงสุตาภัทร นะตะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงกุลจิรา ทองชุม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงนิชาภา สิริวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงธนพร อ่อนเคร็ง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงธัญพร พึงภาษี

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงสกุลตลา ปะมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายกฤติธี สารขันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กชายขวัญชนก เชาว์สกู
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายสิงห์ บูรภักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงกชพร อ่วมเชือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงกิติญาดา เหลาเกลียงดี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อันชุรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงธนาภา สิงห์ประสาทพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ รักษาเคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงพัฑฒิดา สมานุหัตถ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา แก่นหามูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงกชกร สีโนนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงสรัญญา ศรีโยธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ชำนาญพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงโชษิตา โชติจิตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงพัสนันท์ ชุมแวงวาป
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงลัลน์ลลิต สถิรวงศ์วรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงศิรภัสสร นิโครธางกูร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงอภิชญา ศรีลางค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงชนัญชิตา นาทองบ่อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงชาริสา ยุระศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงปภาสิตา ภูผาลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายสิริรัฐ ไชยสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา สัปทน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงสุดาทิพย์ บาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา โชคลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงกลัญยุตา มาตราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงชานาดา คำภาบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงภิญญามาศ จาดเสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายธนกฤต อาภรณ์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายภัทรกร ขันทองคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กชายศุภกร สีหาจ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กชายสิทธิพล พัฒเพ็ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงกฤตยา มงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริอุเทน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงธนพร โทณะวณิก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แซ่โพ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงประภาศิริ สุภาพเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงพรนภัส หงษ์คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงพุทธิพร สอนโก่ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ ประชุมพรชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงวลัยพรรณ เพ็ชร์ประภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จงวิริยะกุลชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา วงษ์จันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงเอมิกา ชัยเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์เพียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงกัณยาวีร์ วัชเรนทร์สุนทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงธมกร วรวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงเมธาวี ทายัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงนิณาดา ราชภัณฑ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงกัญญามาศ สุรพันธ์พิชิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายกฤติพงค์ ศรีปะโค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงธิติสุดา กำประทุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๑
เด็กหญิงรัตนาวรินทร์

ภูกาบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสุประวีณ์ ศิลปษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฐรดา ถุนพุทธดม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงพัชรีวัลย์ ระดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงศศิพร ไชยวุฒิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายณภัทร พาลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กชายชนาธิป ศรีจันทร์คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงณัชชา ทองดอนบม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงตฤณญพร เหิมทะยาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี แสนเหวิม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงนาฎฐิยา ทะหวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงปรีญาพร พุทธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงพิชญาภา พระเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงเปรมยุดา เทียงปด

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงจิรัชยา สระทองสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายธนัท โสดานิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายเบญจรินทร์ ถินทัพไทย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายคณิศร มาประจักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กชายธราวุทธ คุณะโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กชายราชพฤกษ์ ปรุงคำมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กชายชนาธิป ศรีประวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงกัญรัศมิ

์

สัมฤทธิยากรณ์

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงวันวิสา บุญกล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐศญาพร พงศ์นภารักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงจันทรรัตน์ ลานขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงนรินทร นามพิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงทอฝน ทองศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญเชิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ วัชรานุสรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงอักษราภัค พระเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงรัชนีกร ทองสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๒
เด็กหญิงรวินท์พรปยะ

พัดเพ็ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงลลิตา ชารีดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงพุทธธิดา ธรรมวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงชนะตา สุดชาดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงสิริยากร สรรพ์สมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงปยธิดา พานสายตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงนริศรา ศรีลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายชินวัตร เสนาดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายกรรชัย ชินเนหันหา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายกล้าณรงค์ วิลัยปาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ โกสุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงปนฟา วงษ์โคตร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ วันเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงกรรณิกา พลเสนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายคมสัน แซ่เบ้
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๗

นางสาวพรรณนิภา โพธิไข
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๘

นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๑๙

นางสาวกัลยา สุภะเสถียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๐

นางสาวฐิติพร สุริยันต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๑

นางสาวพรพิมล ผาสุก
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๒

นางสาวกฤติยา โสสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๓

นายธนากร เคนดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๔

นายเมธัส บัวคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๕

นายอภิสิทธิ

์

คำอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๖

นายวรเศรษฐ์ เสรีพิทยฐากุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๗

นางสาวศรีสุดา สันคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๘

นางสาวปริยาพร เผยกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๒๙

นางสาวปยธิดา ผุยมูลตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายปยพงษ์ เนาว์ชาลี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พร แสนสะท้าน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายทักษดนัย ลีเจ้ยวาละ
๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

วังคะฮาด
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายนรินทร ปลังกลาง

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายปยะวัฒน์ มโนวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายธีระพงษ์ เผือกคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงประวิตรา คำเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงภัทรพร บุญหมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงวรัทยา ศิริขันแสง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สมหลง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสองเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กชายธนาคิม เรืองสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปอมสุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิปสสา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ โดยเคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงชาลิสา มีศิลป
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ มลสิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายวรเดช สวยกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปรีชาเชาว์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายสิรธีร์ ศรีกุลวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายสุขสันต์ หล่องบุศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายจรัส ศรีกุลวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงชุติมา มิงแม้น

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงธันวรัตน์ แก้วผาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายขวัญ แจ้งพรมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายอิสระ นันท์ดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายลิขสิทธิ

์

หลักจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช อนุสุเรนทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงพรธีรา อ้อยสิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กองหาโคตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงณัฐยาน์ ลุนจันทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายอานันตศักดิ

์

โรจนะชาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงนิพาดา ติมินทระ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายกำชัย บุญศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เขียวโสภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายเจษฎากรณ์ สอนจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายวายุชัยศิริ แก้วศรี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายธรรมนูญ วัดถัง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายพงศธร นันจันที
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงอรวรรณษา โยทองยศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงดรุณี แก้วลือ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองมี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ไทยอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สอนจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงสุกันยา ศรศักดา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงชลทิชา ศรศักดา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงครีพัฒฑา ศรีจุลลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายวีรยุทธ สรรพสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

กองสีผิว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา ศรศักดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายนนทภัทร สมวงศ์ษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธโน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสมศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายปรเมษฐ์ โนนสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายวรชิต ยามี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายกฤษฎา ศรีทุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายธนศักดิ

์

พันธ์มี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วลือ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายอดุลย์ ชัยมหา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงจณิสตา สรรสมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงนันทิดา เขียวโสภา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงศิรินันท์ ดาศรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ สัสนาม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายปญยาพงศ์ อนันทขาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๕

นายบัณฑูรย์ เขียวโสภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ โคตะมะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายชินวัตร ช่องสาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงมินันดร อาจทวีกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายนพชัย อุ่นจันที
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงกุลนัดดา ถนอมพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายธนากร นำทองคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายภัทรปกรณ์ กุลเทียม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงอลิศรา ฉิมผิว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายณัฎฐกรณ์ มะค่า
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เพียภูเขียว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายอติพร กันหา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายเมธาวี จันทร์นวล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายธนิน ภักดีพรหมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายสวิตต์ นามวัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายพชร พิมพ์คำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายอภิชาติ กาดนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายนัทพงศ์ เวฬุวนารักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายอโนทัย พรมโสดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กชายชยุต ผลเทิม

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สงค์ประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงศศินา คุณโบราณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณโพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายนัฐวุฒิ สีหานาม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายวิสาข์ หินทุม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายภูวดล เพ็งพิทักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายสินทวี ศิริจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายศุกลวัฒน์ ลีทองดี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายอานนท์ ศรีวรสาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๓๗๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงชมพูนุท แอ้นบุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงชุติมันต์ ฤทธิศร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ล้อมวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายกมล มาพระลับ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายธีระนันท์ มาพระลับ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๐
เด็กชายประพัฒน์พงศ์

พลตรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายพีรพล ศรวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ฆ้องกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ด่างตังทอง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงภาวิณี เพียมูล

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงศุฌาวดี โสมารัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ นาแพง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงอริสา ศรีหนารถ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายชาติกล้า โซ่เซียงคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายพรหมพิริยะ ยามี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามวัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงพนิดา ศรวิเศษ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงประนอม แก้วบุญเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงศิริรักษ์ อยู่บัว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงอัยรดา นามบุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายอลงกรณ์ หวังดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายปฏิภาณ สูงนารถ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายนิธิกร หาชานนท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กชายจิรายุทธ โกกอุ่น
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายณัฐชนน ชัยปญญา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายศราวุธ น้อยเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุดดานาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายพุทธชาด นุศรีอัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายปฏิภาณ ชัยสิงห์เหนือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายพีรพงษ์ ต้นโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงวัชราพร นาคชัยภูมิ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี ยลถนอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงศิริพร ขันสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงณิศารัตน์ หล่อยดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา มาก้อม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงฐิติญา หล้าทู
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงมธุรส ยามี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายวรชิต สินชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์นาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายธีรานนท์ รักยศไทย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายประกาศิต วันนิจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายปยะบุตร บุดดานาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สนธ์น้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายนครินทร์ ภูสำรอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายจุฑาภัทร พุ่มพวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาก้อม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ชัยนิคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายอนาวิน นามเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ จันทะสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงลักษณ์คณา ช่วงชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงสุกันยา ขอมีกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗
เด็กหญิงพิมวิลาวรรณ

อุบัว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงสุกฤตตา นำทิพย์ทา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กชายวัฒนา ช่วงชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายฮาฟช กิจสมชีพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายกิตติคม หล่อยดา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

รัตนวิศิษฎ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กชายชนะเดช วรธิพรมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา บุญรำไพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงศิรภัสสร นาคแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงเบญจมาศ สุขษาเกษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงกัญญณัฐ แสนแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงนุชจรี แสงมณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร สนธิน้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงสิริยากร คล้ายทิม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายจักรพันธ์ สาระคาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงกัลยาณี กองเมิง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายณัฐพล หร่องปจฉิม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔

นายนิธิพงษ์ พรมตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕

นายธนสาร อิทธิสัมพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖

นายภากร สุรพงษ์รัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗

นายจิรภิญโญ จิรไพศาลสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘

นายพงศธร พันธุ์คุ้มเก่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙

นายเทพประทาน ศรีกะพา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐

นายอภิสิทธิ

์

ขวาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑

นายชนะชัย ชัยรัตนสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒

นายฐกร วินาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุตันติราษฎร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔

นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณไตรย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงสุจิตรา คุณแรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖

นางสาวธนิศา จันทิมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗

นางสาวณัฏฐนิช บุญโนนแต้
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘

นางสาวปภาวดี มะณี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙

นางสาวจันทับปภา มะณีเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐

นางสาวธานียา ขันใจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑

นางสาวธนารีย์ โก๋กลิน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒

นางสาวณัฐชยา ปรัชญคุปต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓

นางสาวภารดี ประสาวะเท
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔ นางสาวเศรษฐญาณภรณ์

อุปจันทรสง่า

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕

นางสาวโชษิตา ศรีจันทร์ฮด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖

นายจักริณ นราพินิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗

นายอิทธิพัทธ์ เซียวกุลธวัช
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘

นายเอกรินทร์ เลิศอัศวพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙

นายจีรภัทร เกียรตินิรันดร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐

นายศตนันท์ สันติภพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑

นายภูมิ อังควิศิษฐพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒

นายพุฒิพงศ์ เรือนคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓

นายธนบดินทร์ ซุ้ยไกร
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔

นายติณณภพ อินทร์วิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕

นายนพนัย ปะเกล็ด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖

นายฟลิป โอเว่น โรมาราออค
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗

นายคชินทร์ บุตรศรีชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๘

นายวรวุฒิ สีดาเกษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๒๙

นายสิริโรจน์ อ่อนแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๐

นายณัฐรัชต์ การดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๑

นายภาณุวิชญ์ ฉายเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๒

นายอรรถวิทย์ รตะเกษตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๓

นายไกรวิชญ์ เนียนกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๔

นายภราดร แทนจำรัส
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๕

นายเปรมพล วุธรา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๖

นายอาทิตย์ สวนเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๗

นางสาวจรรยพร พริงเพราะ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๘

นางสาวปาริตา ศิริเวช
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๓๙

นางสาวเตชินี สิงห์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๐

นางสาวมนทิรา พรหมพุทธา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๑

นางสาวสุพิชชา พลจัตุรัส
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๒

นางสาวอลิชา กงภูเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๓

นางสาวสุภาวดี นรสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๔

นางสาวธนิษฐา ศรีแพงมล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๕
นางสาวอัญชรินทร์พร

สายจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๖

นางสาวกานต์ธิดา เจริญศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๗

นางสาวศุวราภรณ์ นาบุรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๘

นางสาวจิรารัตน์ หัตถาพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๔๙

นางสาวโสมภิชญา เนาวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๐

นางสาวกชกร อาจคงหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๑

นางสาวกฤษณา ปนเส
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๒

นางสาวกัญยาณัฐ อรรคพิณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๓

นางสาวอารีรัตน์ อภัยสูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงสุกุลธิดา ไชยธงรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๕

นายทักษ์ดนัย แก้วธานี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๖

นายนนทพัทธ์ ประจันนวล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๗

นายกษม โสบุญมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๘

นายสิรภพ คำบอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๕๙

นายทีปกร สีโดวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๐

นายจิระเกรียงไกร แสนยาโต
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๑

นายมหาสมบัติ พงษ์สุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๒

นายพิทูร วัฒนธนากรกูร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๓

นายชนาธิป ไชยาดุลานันท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๔

นายอภินันท์ สุขสมพร้อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๕

นายเจษฎา วิชาผา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๖

นายเดชณรงค์ จันทาบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายปรมินทร์ บรรณวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๘

นายสิริวัฒน์ พิเชฐกร

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๖๙

นางสาวชรินทร์ทิพย์ อินทรมะณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๐

นางสาวกิตติวรรณ อานจำปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๑

นางสาวณัฐนิชา สายาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงณัฏฐิตา คุณโกทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๓

นางสาวสุจิรา จิตสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๔

นางสาวอารีรักษ์ ฤทธิยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๕

นางสาววิสสุตา พนมวัฒนศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๖

นางสาวปทมาภรณ์ ไชยอาลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๗

นางสาวพรฤทัย บุญเปง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๘

นางสาวอภิญญากร ศิริมูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๗๙

นางสาวจูเดียร์ สร้อยคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๐

นางสาวจริณญา นราพินิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๑

นางสาวภัทรพร บุญอาจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๒

นางสาวฐิติวรรณ ศรีพุทธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๓

นางสาวศุภิสรา ผุยหัวดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๔

นางสาวธมนวรรณ เทศจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๕

นางสาวปนปนัทธิ

์

ศรีหามาตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๖

นางสาวเมธาวี โคตมูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๗

นางสาวรมิตา อึงรัตนวงษ์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๘

นางสาวมิเชลล์ เฟอร์รี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๘๙

นางสาวสุพรรณี ใจดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๐

นางสาวอินทกานต์ ศรีจันทร์อินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๑

นางสาวมนรดา ปานกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๒

นายกันตวิชญ์ วัตถุสินธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๓

นายจิรโชติ ศรีโยหะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๔

นางสาวศิริบูรณ์ แพงตาแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๕

นางสาวมัณฑศิริ ช่อลำใย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๖

นางสาวอาทิตติยา ผานาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๗

นางสาวจุฑาทิพย์ ขานหยู
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๘

นายวัชรวิทย์ เสาระโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๕๙๙

นายฐาปกรณ์ อ่อนทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๐

นางสาวญาณิศา พันเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๑

นางสาวนิชาภา พรหมศักดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๒

นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณแย้ม
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๓

นางสาวอาภากร รุ่งกิจเจริญกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๔

นางสาวสุรางคนา หอมกลิน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๕

นางสาวสุดาพร สาหล่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๖

นางสาวกัญญารัตน์ เพียรชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๗

นางสาวอภิชญา คำเสงียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๘

นางสาวนพรัตน์ คำมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๐๙

นายกิตติภูมิ กองผาพา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๐

นายนิธิกร เวียงภักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

ทิพย์กองลาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๒

นายนภณัฐ จันตะแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๓

นายสราวุธ เกษสุภะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๔

นายวิทยากร จันทิมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๕

นางสาวณิชามล ประมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๖

นางสาวเขมมิสรา ทานุมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๗

นางสาวภารดี ข่าขันมาลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๘

นางสาวปยะณัฐ สามัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๑๙

นายธนวัฒน์ พรมจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๐

นายปรัชญา เทพพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๑

นายปราโมทย์ เจนจบเขตต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๒

นายปยชนน์ บุตรโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๓

นายยุทธนา เกิดมะเริง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๔

นายศตนันท์ มาตรกำจร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๕

นายอนุชา ศิริวิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๖

นายกริชพัฒน์ โคคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๗

นายนัฐวุฒิ ศรีอุ่น
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๘

นายเปยมศักดิ

์

จันโท
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๒๙

นายกฤษดา สุขแสวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๐

นายคุณานนต์ ตันภูมิ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๑

นายชนาธิป นิลมณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๒

นายทรัพโยดม แสนแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๓

นายวรโชติ ศรีหาคลัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๔

นายกฤษฎา สิมมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๕

นายณัฐกรณ์ เภาชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๖

นายทินกร สมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๗

นายทินวุฒิ สร้างนานอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๘

นายพันนา วันละ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๓๙

นายพิสิทธิ

์

อยู่สำราญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๐

นายกฤษฏากร เชือสามารถ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๑

นายภาคภูมิ รักอยู่
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๒

นางสาวเจนจิรา รักษี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๓

นางสาวดาวเรือง พรหมจิว

๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๔

นายตรีโรช รัสอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๕

นายทิชานนท์ ชัยจันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๖

นายธนาวุฒิ ลุนมาตย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๗

นายพงศธร ไชยสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๘

นายพงษ์ศกร นาคนาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๔๙

นายพลวัฒน์ ภาดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๐

นายภานุพงษ์ ผางนำคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๑

นายภูมิภัทร์ นามจำปา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๒

นายยุทธนา จำปาแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๓

นายเวชสุวรรณ ต้นกันยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๔

นายศักรินทร์ มาเสาเหลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๕

นายศิวพล อักษรวงศิลป
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๖

นายสิทธิพร แสนแท่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๗

นายอานนท์ ไตรยวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๘

นายการุณย์ ศรีลาโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๕๙

นายเกียรติศักดิ

์

แสนสีมนต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๐

นายจิตรกร ชูเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๑

นายจิตรกร นามปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๒

นายชานน สายอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๓

นายณัฐกิตติ

์

จันทร์ตรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๔

นายพลพล โทดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๕

นายพัชรพล โคหานาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๖

นายพิพัฒน์ สำราญรืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๗

นายภูชิต ถาโอด
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๘

นายภูริช อินทร์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๖๙

นายวงศกร สมานสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๐

นายวิทวัส หงิมหยุ่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๑

นายศักดิกรินทร์

์

ทองตัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๒

นายอภิสิทธิ

์

แวดล้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๓

นายกรกฎ ศรีหลัก
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๔

นายจักรินทร์ พรมวิเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

สงเวียง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๖

นายถิรตรัย เสนามนตรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๗

นายธนวัฒน์ นันท์อ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๘

นายนครินทร์ ศรีจำปา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๗๙

นายศิรวิทย์ จันทงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๐

นายอภิสิทธิ

์

ศรีน้อยขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๑

นายอมรฤทธิ

์

พินิจมนตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๒

นายณัฐนันท์ ตาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๓

นายทักษิณ พรมดวงสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๔

นายปณวัฒน์ ปนใจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๕

นายวชิระ ภูรัตน์ด่าน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๖

นายดนุชา เหล่ารัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๗

นายนพนัย บุญยืน
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๘

นายนราธรณ์ แก้วใส
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๘๙

นายภัคพล แซ่ตัง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๐

นายวัชรพงษ์ ยศคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๑

นายอดิศักดิ

์

สมพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๒

นางสาวกฤติยา ปลาเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๓

นายกอบศักดิ

์

นาคศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๔

นายเกริกพล ประกายนิล
๑๕/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๕

นายจิรศักดิ

์

จงแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๖

นายจิระศักดิ

์

ศรีภูมิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๗

นายจิรายุทธ สงวนศิลป
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๘

นายปฏิภาณ เกรียงแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๖๙๙

นายจิรเมธ แก้วกำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๐

นายนิติเศรษฐ สอนวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๑

นายปริเยส จันวิเศษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๒

นายธิบดี ทองภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๓

นายศุภชัย บุญวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๔

นายกิตติพร สมออ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๕

นายสหรัฐ บุญศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๖

นางสาวจันทร์สุดา ทิพย์ลม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๗

นางสาวณัฎยา สีประจวบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๘

นางสาวธัญญลักษณ์ อุปปด
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๐๙

นางสาวมัลลิกา ผาริโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๐

นายวรากร จันทะบัณฑิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๑

นายไววิทย์ หล้าพลชาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๒

นายสุทธิรักษ์ แสงสุทธิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๓

นายณัฐพงษ์ ไทยอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๔

นายณัฐิวุฒิ พหลทัพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๕

นายนนทนันท์ สาขา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๖

นายนิรุธ สินทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๗

นายบัญชา รัชโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๘

นายปติชัย ศรีสุนนท์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๑๙

นายพงศกร บุญบวก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๐

นางสาวพรรณิภา สำแดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๑

นายเลิศฤทธิ

์

ทองมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๒

นายอนันทศร ดวงศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๓

นายก้องหล้า หนูจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๔

นายกิตติพร พลตรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๕

นายเฉลิมพงศ์ ไชยทะเศรษฐ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๖

นายพชรดนัย มีแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๗

นายพณรัตน์ ไชยศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๘

นายพีระพัฒน์ อุทาทัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๒๙

นายอธิชา ใจทาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๐

นายอานนท์ ซาสุด

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๑

นายชาคริต จันทะรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๒

นายณัฐวุฒิ แข็งฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๓

นายธีระพันธ์ จันลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๔

นายวิศรุต ธนะโคตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๕

นายศุภกฤษ พิศกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๖

นายอนวัช ศรีคันธะรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๗

นางสาวจินดา บัวแย้ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๘

นายชัยณรงค์ รัตน์เพชร
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๓๙

นายณฤทธิชัย สิงห์ที
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๐

นางสาวณัฏฐณิชา พลบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๑

นายธนศักดิ

์

บัวแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๒

นายนันทวัฒน์ ภะวะภูตานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๓

นายพงษ์ศกร จันทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๔

นายพัชรวิทย์ อรัญทิมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๕

นายภาคิน คนลำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๖

นายกิตติพงษ์ สมออ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๗

นายคุณาธิป บุราณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๘

นายเจษฎา โพธินิล

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๔๙

นายวัชรพล ศรีจุ้ยซ้าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๐

นายสุวัฒน์ มีกุศล
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๑

นายอภิชัย ถาพนัสสัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๒

นายอัครพล มณีธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๓

นายกฤษดา ดาแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๔

นายชยางกูร ศรีนาเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๕

นายฐวติพงศ์ ผลอุดม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๖

นายณัฐพล หล้าสุด
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๗

นายธนพล ผลทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๘

นายธีรภัทร คงเมือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๕๙

นายปฐพี ศรีคำแหง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๐

นายมังกร จุ้มอังวะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๑

นายมานะ โนนเกลือ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๒

นายยสินทร นิลพัทธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๓

นายเศรษฐพงศ์ ทรงสังขาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๔

นายสดายุ จันทร์หอม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๕

นายอนุวัฒน์ ภูพิพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๖

นายอิศราพงศ์ จรทะผา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๗

นายกฤษฎากร คำอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๘

นายกฤษดา ชารีศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๖๙

นายชาตินันท์ แสงลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๐

นายธนวัฒน์ บัวสาลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๑

นายปยะรัตน์ จำปารัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๒

นายพีรภัทธ์ เชิดสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๓

นายพีระยุทธ วรรณคัด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๔

นายอนุชิต แก้วตา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๕

นายอิทธิพร คามทาหลง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๖

นายราชัน บุตรดาน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๗

นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์ดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๘

นางสาวชญานิศ สุขทวีผลกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๗๙

นายณัฐชนน ทรงสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๐

นายณัฐวุฒิ เรืองแหล่
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๑

นางสาวธนัช พลศักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๒

นายธรากร ศิริทาเม็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๓

นายธีรวุฒิ ราศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๔

นายนครินทร์ กรมน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๕

นางสาวบุษบา เพียจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๖

นายปภิชญา สีพาชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๗

นายปริญญา ด้วงมัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๘

นายปยดล สุวรรณรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๘๙

นายภัทรพงศ์ พืชศรีธนทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๐

นางสาวมัณตา ปุยทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๑

นายวรายุทธ ประชายุ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๒

นางสาวศุภรัตน์ สีกวนชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๓

นางสาวสุดารัตน์ กาญจนาวุฒ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๔

นายอัษฎาวุฒิ บุตรสา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๕

นายอัษฎาวุฒิ คำมุงคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๖

นายกฤษฏา ชุมหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๗

นายโกสนธ์ ศักดิศรีพงศ์

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๘

นายจักรกฤษณ์ ธรรมจิตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๗๙๙

นายจักรพงศ์ เขียวหนู
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๐

นายจิรวัฒน์ หายยะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๑

นายจิรวัฒน์ หาญสุริย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๒

นายณัฐกิตติ

์

ตังกิจเกียรติกุล

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๓

นายณัฐพงศ์ นามนารถ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๔

นายธีระพล แพรเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๕

นายภูมิเดช คนลำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๖

นายยุทธศาสตร์ สุวะจี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๗

นายวริทธิ

์

สุขทร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๘

นายสรายุทธ ชัยธานี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๐๙

นายเสขะ โพธิรุกข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๐

นางสาวจันทร์ธิมา โทแดงน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๑

นายวัชรพล หยุ่มไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๒

นายณัฐปฐน์ สมัครเขตรการ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๓

นายธิปภาส แดงน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๔

นายนธิตย์ แก้วตีนแท่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๕

นางสาวนิลมล ไม้ตะเภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๖

นายศิริชัย เสมียนกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๗

นายสันติภาพ สีเล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๘

นางสาวปนัดดา วงษ์กัณหา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๑๙

นางสาวธัญเรศ ฤทธิฤาไกร

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๐

นางสาวนกพนา มาสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๑

นางสาวบุณฑริกา กองปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๒

นางสาวปณณธร ประสบคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๓

นางสาวพรมนัส ศิริสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๔

นางสาววิมลลักษณ์ สร้อยอัว

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๕

นางสาวสิรีธร วรรณพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๖

นางสาวพิมพ์ไพลิน วงค์หนองแล้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๗

นางสาวยุพาวดี อิมนาง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๘

นายชินวัช ชาเชียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๒๙

นางสาวธิดารักษ์ ตุงคะมาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๐

นางสาวนริศรา กอผจญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๑

นายพัฒนพงษ์ ภูมิสามิก
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๒

นางสาวพิมจันทร์ ศรีเชียงสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๓

นางสาววันทิรา ทองโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๔

นางสาววิชุตา เรียงเสนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๕

นางสาววิภาวดี นูรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๖

นางสาวสุพัตรา โชติสุวรรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๗

นางสาววรรณนิภา พุทธเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๘

นายชัยชัชวาล จ่อยพันนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๓๙

นางสาวปยะพร ชุมอภัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๐

นายพชร คล้ายเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๑

นายรัฐศักดิ

์

พลไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๒

นางสาวทักษพร มหาเสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๓

นางสาวบุษกร คำผง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๔

นายพิชญา หลวงจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๕

นางสาวเพ็ญนภา พระวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๖

นายวาทิตย์ เครือสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๗

นายสิทธิศักดิ

์

จันทร์อุด
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๘

นายจตุรพร เชียงอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๔๙

นายจักรกริช โสทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๐

นายฉัตราวุธ ภูครองนาค
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๑

นายธนวัฒน์ ผาสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๒

นายนพรุจน์ สาริโย
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๓

นางสาวบุญธิชา ดวงกุณา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๔

นางสาวพิชชาพร งามภักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๕

นายระวิพล โกนคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๖

นายวชิระ หาญป
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๗

นายวิบูลลักษณ์ เนียมทัพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๘

นางสาวสิริกร สมานวโรโชติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๕๙

นางสาวบุรินทณี สอนอำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๐

นายพลากร รักษาศิลป
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๑

นายภาคภูมิ ชัยสงคราม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๒

นายภานุพงศ์ อำภาคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๓

นายนพดล ทรจักร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๔

นางสาวสิริกาญจน์ กิจโป
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๕

นางสาวจุรีพร เขาวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๖

นายฐิติกร จิตรธิรา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๗

นางสาวปริศฎางค์ ปญจวรรณา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๘

นางสาวเมสินี สวัสดิวอ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๖๙

นางสาวศิรินภา ศรีชมชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๐

นางสาวสิริกัญญา ดงใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๑

นายปติพงษ์ โมเขียว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๒

นายปุญญพัฒน์ เตชดนัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๓

นายพิพัฒน์ ทองดอนง้าว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๔

นางสาวภูวนิดา สุกใส
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๕

นายเมธา ชานนตรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๖

นายศุภวัฒน์ ฝดวิเศษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๗

นายณัฐวุฒิ แสงสว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๘

นายนันทวัฒน์ แสนสีมนต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๗๙

นายบัญญัติ เดหวัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๐

นายพงศกร หนันศรีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๑

นายธนากร เลียมเนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๒

นายศุทธวีร์ เรืองประทุม
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๓

นายสหัสวรรษ เพ็ญศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๔

นายสุรดิษ ชูตา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๕

นายพิทักษ์พงษ์ มารมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๖

นายภูมินทร์ จันทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๗

นางสาวฐิติมา บุญจวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๘

นางสาวฐิติรัตน์ พลทองสถิตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๘๙

นางสาวณิชา บุตรตนุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๐

นางสาวทัศศิรินทร์ เทพราชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๑

นางสาวธารีรัตน์ ศรีกุลวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๒

นางสาวนลินี หมอฝ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๓

นางสาวปฐมภรณ์ เทียงตรง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๔

นางสาวปยวรรณ แก้วสระแสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๕

นางสาวพัชราภรณ์ นพวัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๖

นางสาวพิมพ์รำไพ แสนอาจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๗

นางสาวภรรธวรร คำแพง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๘

นางสาวภัณฑิรา เพ็งหยวก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๘๙๙

นางสาวรัตนาวดี บุตรศรีชา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๐

นางสาววรรพษา สุกุมาลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๑

นางสาวศรัญญา ครองแสนเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๒

นางสาวสุดธิดา ปญจนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๓

นางสาวสุพรรษา บุตรแวง
๒๔/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๔

นางสาวสุภาพร เสนามนตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๕

นางสาวสุภาพร แสงศรีเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๖

นางสาวอภิญญา ทะสังขาร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๗
นางสาวอภิญญาภรณ์

วงษ์ช่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๘

นางสาวอมิตา มาภิรมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๐๙

นางสาวอรทัย สายตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๐

นางสาวอารยา มุ่งสุเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๑

นางสาวอุไรพร สิงหาวาป
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๒

นางสาวเกศราพร เนาวราช
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๓

นางสาวแพรพรรณ กันนุฬา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๔

นางสาววรรณภา หล้าจางวาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๕

นางสาวเบญจวรรณ พลบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๖

นางสาวชืนกมล

่

เท่าฝาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๗

นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์ซิว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๘

นางสาวธนภรณ์ ประทุมชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๑๙

นางสาวธัญญารักษ์ สีสงคราม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๐

นางสาวธิยาพร ราษฏร์พิทักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๑

นางสาวนิภารัตน์ หาแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๒

นางสาวปนัสดา จันทร์สิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๓

นางสาวปยณัฐ เกตุแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๔

นายพรรณพัสสา โสมวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๕

นางสาวพรรพษา มหาหิงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๖

นางสาวพรสวรรค์ ผุยทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๗

นางสาวภาวิณี สีหาเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๘

นางสาวภูรดา ผุดผ่อง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๒๙

นางสาวรุจิกา วงษ์ศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๐

นางสาววิภาดา ประแดงปุย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๑

นางสาวศิริรัตน์ สุคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๒

นางสาวสกุลกาพย์ กาพย์พิกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๓

นางสาวสุมิตรา กองขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๔

นางสาวสุวิภาพร ลุนสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๕

นางสาวอาริยา ถาวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๖

นางสาวอารียา ปญโญวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๗

นางสาวเกษฎาภรณ์ บุตรสานาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๘

นางสาวญาสุมินทร์ นามสีฐาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๓๙

นายภัทรลภา ดาสมกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๐

นางสาวอรญา ดวงตาไท้
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๑

นางสาวกนกอร สุขณะลำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๒

นางสาวกมลชนก วงษ์ปาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๓

นางสาวญดาพร โยมะบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๔

นางสาวณันทริกา โชคกิจพาณิชย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๕

นางสาวนิชธาวัลย์ อุ่นจันที
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๖

นางสาวปยธิดา จันทร์แดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๗

นางสาวพัชราภา จันเล
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๘

นางสาวพัชริฎา วิชาราช
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๔๙

นายภานุพงษ์ ราชสุวอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๐

นางสาวยมลพร เพชรไพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๑

นางสาววรันธร เกียงคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๒

นางสาวศิริลักษ์ เรืองศรีจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๓

นางสาวสรัลชนา มูลทาทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๔

นางสาวสุดารัตน์ ศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๕

นางสาวสุทธิกานต์ ทีหัวโทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๖

นางสาวอรุณรัตน์ อนุมณฑล
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๗

นางสาวจีรนันท์ บรรณโคตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๘

นางสาวปยดา สียอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๕๙

นางสาวพัชรินทร์ จันทะสาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๐

นางสาวเสาวณีย์ สำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๑

นางสาวพรชมภู บุตรเดช
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๒

นางสาวภัทรสุดา สำราญรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๓

นางสาวพิยดา มะค่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๔

นางสาวนริศรา เดชะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๕

นางสาวปยฉัตร หลวงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๖

นางสาวมาริษา บุญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๗

นางสาววรรณภา นาภิรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๘

นางสาววัชราภรณ์ พรหมบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๖๙

นางสาววิภาพร มาลาโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๐

นางสาววิไลวรรณ จันมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๑

นางสาววิไลวรรณ เพียสังกะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๒

นางสาวศุราภรณ์ จันพุฒ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๓

นางสาวสุวิสา ตาเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๔

นางสาวเกวรินทร์ หล้าเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๕

นางสาวเบญจพร ข้อยุ่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๖

นางสาวสุธินันท์ วันโก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๗

นางสาวจิราพร สอนบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๘

นางสาวจุฑาภรณ์ วินิจสิริ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๗๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทะสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๐

นางสาวชลิดา ก้อนคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๑

นางสาวชุติมา สุรำนาจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๒

นางสาวดวงหทัย สำราญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๓

นางสาวธิติพร ชุมวัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๔

นางสาวฐิตาภรณ์ หนูวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๕

นายนริศรา หล้าชน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๖

นางสาวนิศารัตน์ ธนะภูมิชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๗

นางสาวประภัสสร สิงห์เทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๘

นางสาวปวีณา คำแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๘๙

นางสาวปาณิสรา บุตรโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๐

นางสาวพิชชาภา มะสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๑

นายยุทธพิชัย แสนพล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๒

นางสาวรุ่งนภา ดีฉีม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๓

นางสาวลัดดาวัลย์ พิมพ์มหา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๔

นายวารุณี หมอยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๕

นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สุดโท
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๖

นางสาวศุภิสรา โดดชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๗

นางสาวสุจิตตา สีบัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๘

นางสาวสุดารัตน์ บัวจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๑๙๙๙

นางสาวสุวนันท์ พระปดจี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๐

นางสาวอภิชญา วรรณาหาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๑

นางสาวอมรรัตน์ เตียสุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๒

นางสาวอุษณีย์ กล้าเดช
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๓

นางสาวเบญญาภา พิศฐาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๔

นายเอมมิกา คงอุดม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๕

นางสาวอุมาพร โนนม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๖

นางสาวหญิงอคิราค์ ดงเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๗

นางสาวกัญญาภัค เถาว์พันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๘

นางสาวคีตภัทร์ พลตรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๐๙

นางสาวจิรพร ศรีโนนม่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๐

นางสาวชโลธรณ์ สิงเหิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๑

นางสาวญาณิศา ไปบน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๒

นางสาวณัฐนรี
วิสุทธิญาณภิรมย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๓

นางสาวปวีณา โยคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๔

นางสาวพิชามญชุ์ นามตะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๕

นางสาวสิตางค์ มาตย์ภูธร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๖

นางสาวสุทธิดา หินทุม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๗

นางสาวสุนิสา บัวใหญ่รักษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๘

นางสาวหนึงฤดี

่

ปกกาเวสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๑๙

นางสาวเกตน์นิภา มาลีนอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๐

นางสาวปทมาพร ทองจันฮาต
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๑

นางสาวกฤษณา ยอดสง่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๒

นางสาวอนุศรา สีหาปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๓

นางสาวกมลวรรณ โลหะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๔

นางสาวกษมา ทองทำมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๕

นางสาวจิราภรณ์ ดรที
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๖

นางสาวชลธิชา ภูแท่งแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๗

นางสาวณัฐณิชา จูชาวนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๘

นางสาวณัฐรินี จงเจิมกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๒๙

นางสาวดารุณี ชุนสาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๐

นายทรงเกียรติ เสียสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๑

นางสาวปภัสรา ทองเปย
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๒

นางสาวภัคจิรา ผ่องใส
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๓

นางสาวมัลลิกา ปดสายะสังข์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๔

นางสาวรุ่งศิริ ศิลปชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๕

นางสาววรรณธิดา เคนน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๖

นางสาววรรณษา บางบรรดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๗

นางสาววาริสา เนินชัด
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๘

นางสาวศิรินทิพย์ แสนสด

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๓๙

นางสาวสิริกร สีทำมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๐

นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๑

นางสาวสุพัตรา พลตรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๒

นางสาวหทัยชนก อินดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๓

นางสาวอารียา ศรีทะโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๔

นางสาวเจนจิรา วงศ์ศรีชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๕

นางสาวกรรณิกา ยุทธศิลปเสวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๖

นางสาวชญาดา ฉัตรทันต์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๗

นางสาวฌัชฌา แสงศรีเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

เงินลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๔๙

นางสาวนภัสวรรณ พรมภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๐

นางสาวพัชรพร นันท์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๑

นางสาวรวิภัทร มูลสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๒

นางสาวศศิธร แสนนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๓

นางสาวศิริวรรณ บุญกุศล
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๔

นางสาวสุพรรณนีย์ เดชแพง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๕

นางสาวสุพิชฌาย์ กุลภราดร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๖

นางสาวอณัญญา คำสอนทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๗

นางสาวเบญจพร ศรีพุทธา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๘

นายกฤษณะ ขันคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๕๙

นางสาวกมลทิพย์ กาฬบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๐

นางสาวชลิตา เสือสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๑

นางสาวชุดาพร เกียวหนองแก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๒

นางสาวณัฐกฤตา กลางบุญเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๓

นางสาวดารณี นพบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๔

นางสาวนภัสกร ภูเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๕

นางสาวปนัดดา หินเชาว์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๖
นางสาวประกายดาว หงษ์คำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๗

นางสาวปลายฟา อำนาเพียง
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๘

นางสาวพรรณนิภา เตชะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๖๙

นางสาวลัดดาวัลย์ อุราแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๐

นางสาวศิรประภา จันทร์เพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๑

นางสาวสุชาดา จ่าสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๒

นางสาวสุดารัตน์ แสนเสร็จ
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๓

นางสาวอทิติยา สิงพิมพ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๔

นางสาวเมธิณี ศรีภูธร
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๕

นางสาวสุชาดา ย่อมคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๖

นางสาวจิตรา วงษ์สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๗

นางสาวภาวิณี โคตรหนองปง
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๘

นายเจษฎา โคกสำราณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๗๙

นางสาวกมลวรรณ เฉลิมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๐

นางสาวปยะวรรณ เชือบุญมา

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๑

นายอติเทพ แสนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๒

นางสาวอริศรา ถิตย์สอาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๓

นางสาวอารียา ดวงจำปา
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๔

นางสาวนิรากร วงษ์ใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๕

นางสาวปาริมา ตาแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๖

นางสาวศิริลักษณ์ สุชัยยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๗

นางสาวสุลิษา โคตรชุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๘

นางสาวอรัญญา จันทร์สาเทพ
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๘๙

นางสาวไอรดา เรืองแสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๐

นางสาวจิรนันท์ พุฒพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๑

นางสาวลออรัตน์ อุประ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๒

นางสาวฐิพาพร ทองจำรัส
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๓

นางสาวธนพร บุควัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๔

นางสาวรัตนา อุ่นทมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๕

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วคาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๖

นางสาวกัญญารัตน์ ดวงนิล
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๗

นางสาวณัฐณิชา จันทร์อินทร์
๑๔/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๘

นางสาวธัญญารัตน์ คำผิว
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๐๙๙

นางสาวนิรัญญา เนตะฝาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๐

นางสาวปยะวดี สิงห์คำปอง
๑๗/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๑

นางสาวสุธิสา สีอุตตะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๒

นางสาวอภิญญา ภูไพสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๓

นางสาวอรยา ซุยกระเดือง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๔

นางสาวตะวัน มงคลแก้วเลิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๕

นางสาวทัศนีวรรณ ขันตรีกรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๖

นางสาววิชุดา จันทร์วิเศษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๗

นางสาวศศิญา บุญมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๘

นางสาวมนัษนัณท์ เดินชัยภูมิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๐๙

นางสาววิภาพร สาที
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๐

นางสาวจิรารัตน์ แก้วกุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๑

นางสาวญานิกา มรกตศรีวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๒

นางสาวฐิติรัตน์ ปูโว
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๓

นางสาวพลอยวิรุฬ พิทักษ์บ้านโจด
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๔

นางสาวรัตนวดี ขุลีเทาว์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๕

นายศิริลักษณ์ เนืองชมภู

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๖

นายสุทธิดา อ่อนประทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๗

นางสาวหทัยทิพย์ มาตรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๘

นายอรอนงค์ ลาดบัวขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๑๙

นายชิชณุพงศ์ จันมานะสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๐

นางสาววรรธาริณี คำไกษร
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๑

นางสาวสุธิดา โสโว
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๒

นางสาวเนรมิตธิดา บุญแสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๓

นางสาวเมศินี บุญช่วย
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๔

นางสาวณัฐวดี บุตรหมืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๕

นางสาวธนัญชนก หมันมี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๖

นางสาวกนกพร ทะสา
๒๖/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๗

นางสาวยุพาภรณ์ ศรีพรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๘

นางสาวศศิวิมล หงษ์ยนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๒๙

นางสาวกุลธิดา เพียจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๐

นางสาวจุฑาพร พิมมะลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๑

นางสาวญานิกา นันท์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๒

นางสาวทิพย์สุดา ทัดมาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๓

นางสาวปทมา บุญมาวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๔

นางสาวพรจิตรา อ่อนเหลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๕

นางสาวพรพิมล มาลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๖

นางสาวพิจิตรา เชือสาวถี

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๗

นางสาวพิรดา พยุงดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๘

นางสาวรุ่งนภา แดงน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๓๙

นางสาววาสนา ทองโคตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๐

นางสาววิลาวัณย์ นามจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๑

นายสหรัฐ เสนารัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๒

นางสาวสิริมา ไชยเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๓

นางสาวสิริรัตน์ วังหนองลาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๔

นางสาวกัลยารัตน์ ฤทธิขุน

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๕

นางสาวจิตรา ชาหล่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๖

นางสาวพรทิพย์ คำสีโห

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๗

นางสาวพิไลวรรณ สีแก้วตู้
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๘

นางสาววัชรีภรณ์ ขุนแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๔๙

นางสาวอาทิตยา ภูพิลม
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๐

นางสาวพัชรี ไทยอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๑

นางสาวชุดาพร รางศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๒

นางสาวสุดารัตน์ เมืองแสงจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๓

นางสาวอารยา ศรีสุทัศน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๔

นางสาวจันทราทิพย์ ศรีโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๕

นางสาวชุติมา จำปา
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๖

นางสาวปทมาภรณ์ สุทธิรักษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๗

นางสาววิยะดา แปลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๘

นางสาวศุทธินี ใจชืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๕๙

นางสาวไอลดา เจริญรัตน์ศุภกิจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๐

นายจิตรภาณุ จิรวิทยาภรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๑

นางสาวณัฐติยาพร เพียหอชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๒

นางสาวบุษกร เจริญจิตตัง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๓

นางสาวอรกช วอยพิมพ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๔

นางสาวพัชราพร มณีเนตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๕

นางสาวอภิญญา บุญสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๖

นางสาวจันทิมา ปฏิลุโป
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๗

นางสาวจุตรี โขสันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๘

นายชวินทร์ อุ้ยวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๖๙

นางสาวธนัชชา หมู่โยธา
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๐

นางสาวปภัสสร นาใต้
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๑

นางสาวศุภกร ศรีภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๒

นายอภิวัฒน์ ปองนิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๓

นางสาวณัฐมน ชิตบุตร
๒๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๔

นางสาวณัฐริกา คำภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๕

นางสาวดรุณี สมภาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖

นายนภัสสร สิงหาทอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗

นางสาวนิภาภรณ์ บุญทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘

นางสาวปทมาวรรณ ทองโคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙

นางสาววรฤทัย ต้นโลห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐

นางสาวสิรินยา ชนะบัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑

นางสาวอรวริณ โสไกรสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒

นางสาวอาทิตยา กิงก้าน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓

นางสาวอารยา ลุนสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔

นางสาวดวงใจ ทองโม

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕

นางสาวกรอบแก้ว โสมโศก
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖

นางสาวจณิตตา ทองเฟอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗

นางสาวจริยา วงค์ประพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘

นางสาวจารุวรรณ หมืนไตร

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙

นางสาวณัฐมน บุญพุทธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐

นางสาวณัฐริกา หมืนราชา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑

นายธนพล วงษ์ชมภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒

นางสาวธนวรรณ ราชเหลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓

นางสาวนารีรัตน์ เข็มตรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๔

นางสาวปยพร สมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๕

นางสาวพัชรี ศิริพลตัน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๖

นางสาวภาวิณี นันโมง
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๗

นางสาวมลทิยา จันโทศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘

นางสาวรัชวลัญช์ เทียบศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙

นางสาววนิดา สุนหนองนก
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐

นายศราวุฒิ ศรีอาษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑

นางสาวศุภาพิชญ์ เฉียดพรมราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒

นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ปลิว
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓

นางสาวสุภัทรา อับดุลล๊ะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔

นางสาวอภิญญา ปนจะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕

นางสาวเสาวลักษณ์ จันประทัศน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖

นางสาวจุรีภรณ์ โสดาดง
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีนามเอ้บ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘

นางสาวนัฐชะญา โชคดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙

นางสาวอรพรรณ ศรีหาทัพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐

นางสาวชนัชพร ศรีทะจักร
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑

นางสาวชลธิชา รอดไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒

นางสาวทิพย์วรรณ มณีแฮด
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓

นายปฏิภาณ สรรพอาษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔

นางสาวศิริรัตน์ คลังกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕

นางสาวอรอุมา เครือมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖

นางสาวเจติญา รักษ์ขันแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗

นางสาวพรพิมล ขุนสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘

นางสาวจิราพร โคตรทุม
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙

นางสาวชลธิชา กันสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐

นางสาวณัฐมล ทองเบ้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑

นางสาวทิพวรรณ รักษาแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒

นางสาวพรสุดา มาดกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓

นางสาวพิยดา ช่วยแลว
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔

นางสาววัลลภา รองเมือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕

นางสาววาริณี จาริชานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖

นางสาวศศิภาพร โสทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗

นางสาวศิวพร บุญพิพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘

นางสาวสกลสุภา บุตรเวียงพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙

นางสาวสุทธิชา ดียะตาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐

นางสาวอรวรรณ บุญห่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑

นางสาวเสาวลักษณ์ จุตตะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒

นางสาวสุภาวดี พินิจกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓

นางสาวกิตติพร พรมเกตุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔

นางสาวขนิษฐา แสงโพธิดา

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕

นางสาวจันทิมา ตีกา
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖

นางสาวชฎาภรณ์ ทองสิมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗

นางสาวชลิดา พลเสนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘

นางสาวณัฐณิชา รัตนวิโรจน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙

นางสาวนิตา หมู่เทียง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐

นางสาวนิราชา จำปา
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑

นางสาววรรณนิภา ห่อคนดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒

นางสาวสิรีธร ทาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓

นางสาวพนัดดา สีทาพุทธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔

นายกรรณิการ์ สาระบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕

นางสาวกรรณิการ์ ยงเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖

นางสาวชัญญา กมลเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗

นางสาวดลภาพร
พึงบุญ ณ อยุธยา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘

นางสาวธนัทอร บุญยัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙

นางสาวธัญญาภรณ์ ดวงจิต
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐

นางสาวธัญพร ทองคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑

นางสาวนภัส วงษ์จำปา
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒

นางสาวนริสราพร คำสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓

นางสาวนฤมล กองเมิง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔

นายนันทชัย สีตำแย
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕

นางสาวนุสรา ค่อมสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖

นางสาวปรารถนา ชินพลชาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗

นางสาวปวีณา ประวันจะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘

นางสาวพัชรา โยธาเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙

นางสาวพัชรี อุ่นพระบุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐

นางสาวพุธิตา ปชชาเขียว
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑

นางสาวภัทรวดี วานเก่าน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒

นางสาวรัตนงาม เครือทองสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓

นางสาวศรีวารี วันดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔

นางสาวศันศนีย์ แก้ววังปา
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕

นางสาวสุธิดา โฮมไชยวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖

นางสาวสุพัตรา กาจุ๊ด
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗

นายอภิวัฒน์ โคกเขียว
๓๐/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘

นางสาวอรุณรัตน์ คำผงแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙

นางสาวอาภาพิชญ์ คำแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐

นางสาวทัศนีย์ วงษ์รินยอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑

นางสาวสุธาทิพย์ ทีนำคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒

นางสาวกัลยา ล่ามะโรง
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓

นางสาวอมรินทร์ ควบพิมาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔

นางสาวอโรชา บุตรกศก

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕

นางสาวรัชนีกร สีกวนชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖

นางสาวธิดารัตน์ ไพรเขต
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗

นางสาวกนกพร สิงห์บุราณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘

นางสาวปรารถนา ดวงวันทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙

นางสาวมาลินี บุญมาก
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐

นางสาวปนัดดา บุญเพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑

นางสาวภควดี ลำเลิศหล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒

นางสาววรรณลักษณ์ เมืองฮามพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓

นางสาววัชรี โชคบัณฑิต
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔

นางสาววิชุดา คำย่อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕

นางสาวศศิธรณ์ ไชยชิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖

นางสาวศิลาพร วงเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗

นางสาวสุนารี สีแดง
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘

นางสาวสุนิตา ดวงตาไท้
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙

นางสาวณัฐิพร มังสาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐

นางสาวจารีรัตน์ อุ่นจันที
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑

นางสาวปนัดดา ยืนทน
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒

นางสาวประภาพร นามหมุ่ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓

นายศุภวัฒน์ มาก้อม
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔

นางสาวสุชาดา พิมพุฒ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕

นางสาวสุวลักษณ์ คำมณีจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖

นางสาวรัชนีกรณ์ ชมพุฒ
๐๔/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗

นางสาวเกศินี สีเชียงสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘

นางสาววรรณวลี ตูมพิทักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙

นางสาวกัลยา จันทะรักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐

นางสาวนำทิพย์ มาลากอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑

นางสาวพิยดา ถาบัญชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒

นางสาววรรณฤดี ชมสำราญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓

นางสาวอารีรัตน์ โคกม่วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔

นางสาวจารุวรรณ กัณหาจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕

นางสาวปวีณา เผือสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖

นางสาวปาริมา ไกรเวียง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗

นางสาวรัชสุดา ทองมัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘

นางสาววรรณฤดี ภูมิเทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙

นางสาววิภาวดี แก้วพรรณา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐

นางสาวศรันยา แสงนวน

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑

นางสาวศิรมณี วงค์อนุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒

นางสาวเจนจิรา กันยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓

นางสาวกัลยาณี สุฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔

นางสาวศิริพร จำปาวะตะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕

นางสาวสิริทรัพย์ โคตกันยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖

นางสาวโสรยา ดวงบุบผา
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗

นายสังคม พรนิคม

๑๗/๑๑/๒๔๙๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ พระอารามหลวง

ธาตุ  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘

นางสาวสุพรรณษา แสงอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙

นางสาวอรวรรณ นารอง
๑๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐

นางสาวเจษฎ์ศุภา แสนราช
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑

นายปรมินทร์ สารปรัง
๓๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒

นางสาวณัฐศิรินทร์ บุตรศรีสวย
๐๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓

นายวีระชัย ชามนตรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔

นายณฤทธิ

์

ธนะบุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕

นางสาวรจนา แซ่ลิม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖

นายสุทัศน์ ทับทิมเทศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗

นายพัชรพงศ์ ไชยวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘

นายณัฐพล ตางจงราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙

นางสาวรุ่งทิพย์ พุทธเสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายสถาพร น้อยสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายนวพล คล้ายสุโข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กชายนัทติกาล ภูกัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ พรมเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายนรภัทร สีลาเฮียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายวัชรพล ปาโพธิชัน

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายวิษณุ โพธิชัย

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายปยะภัทร พันทะมาตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ บุบผา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงมุทิตรา นามเหลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงชมพูนุช เพียสังกะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงชนิสรา นุทธนู
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงษ์วะดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงพรศิริ มูลจันทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อากาศไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายณัฐภัทร ศรีกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กชายทวีเดช แก้วพิพัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายคฑายุทธ จันธิมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายณรงค์กรณ์ แสนอาจโท
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายชาคริต พละสุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายธวัชชัย สินทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายทักษกร ศิริบรรพรต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายพรเทพ พิเชฐพงศ์วิมุติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณไกรสร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายเจษฎากรณ์ ทับลือชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายวัชรินทร์ วังสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายวิฑูร จันทรโท
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายวินัต พิมพ์โคตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายอิทธิบูรณ์ แสนนุภาพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายศุภกฤต ศรีคำผุย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายธีระโสภณ จรุงพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายเจษฎาพร โพธิจักร

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายธนดล เรืองเทพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงกมลชนก ทองประดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงสุภาวิณี บุญเทียง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงพัชราภา โพธิหล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงอนุตรา กมลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ สอนละ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงพัชราภา น้อยหว้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจกว้าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงสุนทรี ด้านชัยหลวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงภาณุมาส ไพรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงชนิดาพร ดีคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงพรณิภา ปลอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงสุพิชชา ดรหลาบคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายปฎิพัทธ์ บัวแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายศิรชัย พัฒนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายธีภากรณ์ แสงจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายยศพล โคตรสวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายชัยรัตนันต์ แซ่ต่อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายหยังรู้

่

ชุมแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายอชิรวัฒน์ ขุนจร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายกชกร แพทย์กิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กชายภูมิภัทร วันเวช
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ โพนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายพิชิตชัย เรืองฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงศิรประภา นนทานี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงพัชรี อินนุพัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ ขันแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ไสวงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ศิริเวช
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงอัฉริยา ชนะบัว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงธนารีย์ รักสมบัติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงอภิริญา ระติวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงสุนิตา พิทักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงณัฐวรา แสนหาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายกิตต์ดนัย สิริเจริญรัตนกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายภาคภูมิ ไชยวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กชายศรัญย์ อัจฉริยพงษ์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กชายชนะชัย โนนมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายปริวัฒน์ โคตรลือชา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายวรพล แน่นอุดร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายจักรตุรันต์ อับไพชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายรชต เหว่าโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กชายวริศ คำน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายไกรวิน สมาน
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ เมฆวัล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายสุวิศิษฎ์ อ่อนน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายพงษ์ปรีดา สาคุณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายธนาธร กองหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายปญญากร สาดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กชายอภิสรณ์ เขืองถุง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงเบอร์ลิน สมใจ
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงพรชิตา ภูแชมโชติ
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงณัฐชา อุปนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายชนาธิศ สุจริตภักดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ ผุยคําภา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กชายจตุคาม นามภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กชายชัชพงศ์ ปนกรวด
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่างเหลา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายธนบดี บุดดา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายธีระเทพ ปาคอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายบุญยกร กลึงกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายพงศกร กอสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายพยัต มหารศ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายพลวรรธน์ เกลียงโท้

้

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กชายพัสกร ทองสาท
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายพัสกร พุ่มแจ้
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กชายโภคิน รุ่งเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กชายสมชาย สายคำจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กชายปรวิศ ดาราศร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายณัฐวัทน์ นวลดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายกิติชาติ ชาภักดี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ชนะบัว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายประตินันท์ มาปอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายพันธุกสิต ตันตระภิรมย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายภูมิ วงศ์โพธิสาร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

กุก่อง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายศรชัย ปจจุโส
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๐ / ๓๗๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายอนิรุทร์ เหล่าลุมพุก
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายกฤษรวี มหาหิงส์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายทินกร ด้วงท้าวเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายปยะบุตร เถาพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายพีระพงศ์ ศรีคราม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายรชานนท์ ตาเสาร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ โนนทนวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายวิจักขณ์ สุดี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายศุภเดช ศรีบุญเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายสมชาย การบรรจง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายราชันเดช พันทะพ้อง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายคมกริช แก้วเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายวรเทพ สีจันดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายบารมี พัตณ์นิบูรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงจิราพร กว้างไชย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีชาติ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ปอยยิม

้

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐชา ประโพระพัง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงณัฐธันยา อยู่ทน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงเดือนแรม เพ็ชผุดผ่อง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงณิชานันท์ จันทะ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงธนัชญา คำหารพล
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงปยะนุช ผิวอ่อน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓
เด็กหญิงพิลาค์ลักษณ์

กมลภพ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงบุญยอร นามมนตรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ภกา ศรีคันทะมา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงวชิรินทรา ทีพึง

่ ่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงวราศินีย์ นามนู
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงอธิชา ธีรพงศ์สุชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงกนกพร แก่นกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แว่นแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชัยอุดมทรัพย์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงสรชิชา ยาวิชัย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา วันปลัง

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วดอนหัน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๑ / ๓๗๑

้
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ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงโชติมนต์ ทองทา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงนรีวรรณ มะโนธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา อิมภักดิ

่ ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงประภาริตา บุญยอ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์โพธิงาม

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ พันชมภูเปรมศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงลักขณา พรรณลา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงวรัญญา ชาพรม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงวริศรา พลหินกอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงวริศรา วงศ์ชัยชาญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงวะระนารี ศิลาคต
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงศศินา เทียงมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงสุชานาถ โยชน์เมืองไพร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงสุภัสสร ภูสี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผางสูง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงอัจฉรา ตาเสาร์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงกฤษณี หารสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา จินดา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยสมุณ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายก้องเกียรติ อีนคำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕
เด็กชายเกียรติประวุฒิ

จิตวิริยะเสถียร
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายยศกร พูลล้น
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พาเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายกฤตเมธ คงคา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ จุมพล
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายธีระพัฒน์ คำหวาน
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายมนัสบดินธ์ โสภากุล
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายศุภวัทน์ บุญแสนรัน
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กชายวิทยา ไหลพึงทอง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แสนบูราณ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กชายกนกพิชญ์ คำน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายจิรัสย์พัฒน์ แผนจิตตะเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายธัชพล ยอดเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายพินิจนัย หนูแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงกุลนัดดา สุนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงจิตรดา ระโหฐาน
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงจิรัตน์ดา มาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงธัญญาพร เพ็งศรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ถนอมโกมล
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา สีลาเฮียง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงณัฐทิชา พันธ์ประดิษฐ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงณัฐยา สิทธิทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงกมลชนก วงศ์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงอลิสรา รุ่งศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงหฤทัย เทียมทัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายกฤษฎิคณัน

์

สุขลำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงงามมณี อุทธา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๓

นายพิเชษฐ์ ฐิตญาณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๔

นายปชญา สุยคำไฮ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๕

นางสาวธัญพัฒน เกษมทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๖

นายจีระศักดิ

์

มีนาคะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๗

นายณัฐสุต
ถนอมทรัพย์โภคา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๘

นายชิติพัทธ์
ถนอมทรัพย์โภคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๒๙

นางสาวเนตรนภา คำมก
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๐

นางสาวเอมอร หารโสภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๑

นางสาววิลาวัน อินทรตัง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๒

นายอดิเรก วงศ์ทองอยู่
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๓

นางสาวพัชราภรณ์ อาจศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายจรณินทร์ สระโกฏิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำหว่าน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

วานนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ กัญญาน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายนวมินทร์ ดวงคำรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายวีรพล อ่อนบุญมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายธนวินท์ สุราวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิโน

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กชายชยุตพล สีพาฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงชัญรัตน์
ถนอมทรัพย์โภคา ๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงนัฐชา กองแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงจันทิมา มาเหง้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา จ่าหนองหว้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงเกวลิน โคกโค
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายธนธรณ์ แก้วไสย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายศิวกร ดีไลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงภรีม พิมพ์ราศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงกนกพร เบ้ามูลตรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๓

นายเฉลิมศักดิ

์

วรรณเวช
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๔

นายวีระชาติ จันทร์เขียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๕

นายอานนท์ ใหญ่กระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๖

นายสิทธิโชติ ยอดมณีกาญจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายธีรฉัตร นิยันตัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายเชษฐา ปญญาใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายธรรมรัตน์ รักพงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายภัทรดนัย ศรีวิชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายวรวุฒิ กองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กชายสันติภาพ นนท์นารี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กชายนราธิป ระมุน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายพลพล คชวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายสุกริช สุรหิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีไชย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงมาริสา ยอดมณีกาญจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงปนัดดา เรือศรีจันทร์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ สังฆพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายธนากร บุญเสริม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กชายอาชาไนย ไม้สูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กชายอิทธิพล คชวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงณัฐนิชา พุธโท
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงดุสิตา เกิดดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมพ์เหลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงอุทัยวรรณ จันทร์สว่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงศุกร์สิริ แสนแท่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายชาญชัย ศรีโนนยาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กชายนิรวิทธ์ กิจเตชะพานิช
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๔ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กชายปรเมธ จิตเลขา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กชายพัศพงศ์ โทเพ็ชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายต้นข้าว แสงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายนันทกร กลินสุข

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายพดชร ผางโยง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงจันทรามณี จิตร์ประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงปยะธิดา เชือจำรูญ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ น่าไข
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงพิตะวัน โพธิสาจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงอภิสรา สะตะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงวิลาศิณี นิลมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายกันต์กวี ศรีผดุง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายณธิวุธ อะปะหัง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายธณานนท์ ขออ้อมกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายธนวุฒิ แมนสถิตย์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายธีระพล ศรีหาร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายนพพล อินทรีย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายพลพิพัฒน์ ยังยืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายภาคิณ บู่สายญาติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายภูริภัทร เขียวสะอาด
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงคุณัญญา ดลแสง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงช่อฟา ชิณนาค
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงชุติมา อุ่นวัง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงณัฐชา แก้วบุญเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงณัฐธิญาพร มักกะสัน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงธนัมพร ระนาค
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงธมลวรรณ คณะเสนา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงธารทิพย์ นามมา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงเบญญาภา บรรฑูร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงภควดี แสงสุวรรณ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงวัชราวดี หงษ์จันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงสุธาสินี เขียนชานาจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงสุนิตา ขันซ้าย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายวิชญ์ภาส สองเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายจิรวรรธน์ ภารประสาท
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๕ / ๓๗๑

้
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ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายณัฐทพล ชินรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายธนากร ปูบุตรชา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายธนิสร แสงตะวัน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์ โครตบัญชา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิเปยม

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงชวัลวิทย์ มธุรัญญานนท์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงกัลยาณี ชินรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงจันทนา เพชรพราย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ ทองปรีชา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงพรชิตา ทองดอนบม
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา คร่องไชยภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กชายรัสฐภูมิ พลทองสถิตย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายวัชณากร ศรีพิลา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายศักดิดา

์

พูนพัน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายศุภมงคล หลงจำปา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยศรี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายอาชนาเทพ เชือนิล

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ หอชัย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงยุพาพิณ คำพิลัง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ขำโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงเสาวณีร์ ชินคีรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงอรปรียา พรมทา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงอรวดี นิติคุณ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงอังริษา เทศชาลี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายภูวเนตร แซงจันดา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงธิญาดา วัฒนธร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงกรรณิกา โชคลา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงชญานิศ นามวิชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๔

นายบัณฑิต พารา
๓๑/๐๑/๒๕๓๖

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๓๙

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๖

นางสาวณฐิณี ชวนะโกมล
๐๔/๐๔/๒๕๔๐ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๗

นายประกิต ทิพย์มาตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๘

นายโยธิน สุวรรณภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๔๙

นายณัฐดนัย จันทรเทพา
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๐

นางสาวภัทราพร ประเสริฐ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๑

นางสาววรินทร ตาลอำไพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๒

นางสาวอุรารัตน์ ฤทธิที

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๓

นายธนากร ห่วงญาณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๔

นายทศพล เหลืองอุทัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๕

นายสุรชัย ประสมทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๖

นายชินวัฒน์ พูนเจดีย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๗

นายอาทิตย์ จำนงค์สุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๘

นายศุภวิชญ์ นามพวน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๕๙

นางสาวฐิติพร ประทีปเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐

นางสาวจิรนันท์ ศรีคำบ่อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑

นางสาวบุญศิริ ช่างคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒

นางสาววัฑฒิกา ฟุงสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓

นางสาวนิภาวรรณ์ วงศ์มณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔

นางสาววิยะดา นาคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕

นางสาวจุฑามาส มางิว

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖

นางสาวอรวี คงตะวัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗

นางสาวพรเพ็ญ ประโยชน์มี
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘

นางสาววีราภรณ์ พันพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙

นางสาวสุชานาถ ศรีษะเนตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐

นางสาวกาญจนา เทือกเพีย
๓๐/๐๙/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑

นายณัฎฐพงศกร คงหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒

นายภานุพงศ์ โคตะมะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓

นายกฤษฎา อรสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔

นางสาวจุรีภรณ์ เภสัชสงวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕

นางสาวสิราวรรณ โยธพล
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖

นางสาวเครือวัลย์ ชินอาจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗

นางสาวนีลุบล วันตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘

นางสาวสุธิดา น้อยสอาด
๐๔/๐๓/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙

นางสาววิภานี สมเหล็ก
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐

นางสาววนิดา เย็นกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑

นางสาวณัฐฐิยา ชำนาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒

นางสาวนภา เทียมตระกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓

นางสาวพรรณศิริ ชืนขุนทด

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔

นางสาวพรทิพย์ ฐานเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕

นางสาวรักติบูล ทวีรุ่งศรีทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖

นายดำรงเดช อินทรจักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗

นายเมธาวิน พิมพ์สมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘

นางสาวนาตาลี บุญบรรจง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙

นางสาวรุ่งอรุณ แสงสุกใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐

นางสาวฐาปนี ยอดแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑

นางสาวเกษรินทร์ โอนสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒

นางสาวอริสา อ้นบุ่งค้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓

นางสาวรัตติกาล สาธุชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔

นางสาวสุดารัตน์ อุปพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๕

นางสาวศศิณา อำนาจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๖

นางสาวเฟองฟา พลศรีราษฎร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๗

นายยัติภัทร เบ้าเงิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๘

นางสาวพิราภรณ์ สายกระสุน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๖๙๙

นายอนุรุทธะ จันทร์อินทรีย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๐

นางสาวนิชากร ฉายวิจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๑

นายธีรยุทธ์ นาคหมืนไวย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๒

นางสาวเบญจวรรณ มูลชนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๓

นางสาวไอรดา มหาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๔

นางสาวมนทิรา อนุอัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๕

นางสาวพรธิตา แสนบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๖

นายชินวัตร สว่างพฤกษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๗

นายสหรัฐ ชวลิตทีฆเธียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๘

นางสาวปรีญา ลิพลธา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๐๙

นางสาวเทวิกา จตุเทน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายธนนนท์ โนนทนวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายจิรภัทร วงษ์บุรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายภูริ กังสดาลทิพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายธนดล ไชยคำภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายชยากร คอบค้อ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายณัฐเกียรติ คำมูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายกฤชพล วันน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ธีวันดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีคันธะรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายจิตรทิวัส สงฆัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายสราวุธ ธัมมทินโน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายภายุ ดวงอาจนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กชายศุภกฤต โรจนรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กชายปวริศ ประภาพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายกัมปนาท ทองคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายจักรวรรดิ มิตรศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายอภิรักษ์ ก๊กวิลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายภูมภัฏฐพล หีบแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายธันวา คำมูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กชายรักษิต หิริโอตัปปะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงเบญจพร จงภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อุพลเถียร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงรุจิรา ชาวนาแปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงดวงประทีป บูโฮม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงดาราณี หมืนแร่

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงสาธิตา ภูกัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสิริกร ชืนใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงชไมพร จันทร์ศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สิทธิพาที
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงกริษฐา พันธ์นิกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงศศิธร เหล่าสะพาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สายจำปา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงสุชัญญา กึนสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหล่าพุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงธิดาภรณ์ บุญไทย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงภัทราพร สุสวดโม้
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ มาตร์ชาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายธนาเดช เสรีวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายธนากร โหร่ภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายคุณวุฒิ จาดเปรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงธนพรรณ วิชัยโย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงปวีณา ไทยทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงญาณิศา ทวิลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงอชิรญา วิเศษใส ./๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก หนักแน่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงมาริษา เดิงขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงพรรณิภา เมืองลอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงศิริทรัพย์ เวียงพรมมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงวนิดา โพธิจันนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี อัคษร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงกันตพร ช่วยหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อินทร์สาลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงธิดาภรณ์ จันทรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายชโยดม อุ่นชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กชายรชต ดรหลักคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายณัฐกานต์ หลักทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กชายธนกร พลคำแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กชายธนธรณ์ ฤทธิยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กชายนวพล ต้นสีนนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กชายอภิวัฒน์ เมืองสนธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กชายวิชยุตม์ ละอองทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายณัฐชนนท์ ทิพดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงปยะมาศ ชิลนาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงอารียา สีพาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงอรุจิรา ดรพรมยุ่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทัศนนิติกร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ้ามูลตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงจิราพร มาสุ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงอนุตรา กมลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงชลสา วิมลภักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงอรจิรา แจ่มกระจ่าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงกิติญา สายพราว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงศศิธร หล้ามนตรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงสุนิดา ดวงอาจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พิมพ์ดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีทาถุ่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา หงษ์สิงห์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงชลธิดา แตนหนองฮี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงสุวรรณภา สุรภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๐
เด็กชายศาสตรามนต์ ธนะมัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายณัฐวัตร ศรีเมืองบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายจักรินทร์ โคราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กชายธนาพล ผลมาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายกฤษดา บัณฑิตพุฒ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายศุภโชติ มหารศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อนุวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายณชนก กิณรีย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กชายภาสกร ทับทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กชายณภัทร์ เจริญชน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กชายจักร์กฤษ คันธะพฤกษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กชายพัชระ แสงสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายธนาเทพ โยธาคง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายฉัตรมงคล มูลทิพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายวิสิทธิกร อรัญมาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายปรินทร ประชาแปลง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายรุทธกร สมมี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายทัศธรณ์ แสนศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กชายเขมวัฒน์ โยมะบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายธนภัทร จันทะสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วหาวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงนวพรโรส ฟนสคูลตัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงนันธิชา ทอดทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ดรหมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงณัฐฐิชา อนุรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงกมลชนก ชินรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงจินตนาการ จารเครือ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงพรนภา ชาสุด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร เบ้าธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา ชุมพล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา นิสยันต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงกาญติมา หินวิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงประภาพร อุ่นตูม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ศิริโนนรัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงพิภัทรา โง๊ะบุดดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๑ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ รัตนพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ละครชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงชัยนัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงนิตยา กิจมานะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร การาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงนพมาศ เอกนาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๑
เด็กหญิงอัมพรพรรณี มาตย์นอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายอลงกรณ์ จงทวีเกียรติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายภูวเดช ถามูลเลข

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายพงศธร ไชยภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายคมชาญ เถือนบัวระบัติ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดอนณะรงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายพลพล ไชยสายัณห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ใจราม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ สังข์สุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายคิมหันต์ แก้วสีหา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายรัฐบุรุษ ทองแย้ม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายบุญญพัตน์ คำยี

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายอภิชัย ชัยปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายนพรัตน์ มูลปาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายเจริญพร โสภาวันดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่างไชย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายสุรชัย พลแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายทรัพย์สิน บุญมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายธนบดี เนืองชมภู

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ วินทะวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายสรยุทธ อนุสรรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายสุรศิษฏ์ เรืองแหล้
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงปานดาว พรหมดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ วงค์น๊อต
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองเจิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงเมธาวดี บุตรวังหิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลหล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงนริศรา วงศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงจันทกร คะศรีทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เงินมีศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงปนัดดา โคตรศิลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี นิมารัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ช้อยขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงวรัทยา จุมพล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา กองกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทรา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงอทิตา จัตวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา เรืองวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงจิตรานุช วิชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงจิราพรรณ โสนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงกัณติมา มันจันดา

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงวานรินทร์ โปร่งจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงอรัญญา เนืองคำอินทร์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงพลอยนภัส อารียะเวสน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายเดโชไชย วิชาผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายนครินทร์ วะสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายจิรายุ ปุนะตุง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายธนากร พนพพิรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายพรหมสิทธิ

์

สิทธิพรมมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายศุภกร ภูสีแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายนัฐวุฒิ นาบิดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายธานินทร์ แสงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายวัชโรทัย บุญสิม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงมนัสชนก ศิริสุทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงปวีณ์กร ใจสัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ลอดไพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงณัฐธิชา สีเมืองเฮ้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงวรพรรณ โนนข่า
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงชุติญา แลหน้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงระพีพรรณ นพวาฬ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๑
เด็กหญิงสุพิชญากรณ์

ภูขมัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ จันทะเขต

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายยงยุทธ์ สมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงมนทกานต์ แสนสูง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงฐิติมา มะลิรุ่งเรือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงอภิญญา ผาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงสุรัสวดี อันทะปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงคีตภัทร โยทองยศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงธิดาพร ศรีหามาตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงอนัญญา รัฐวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กิณรีย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวณิชยา เมืองชอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงจันทกานต์ กล้าหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงพรภิมนต์ แก้วดอนหัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๕
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ดงใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายปราราเมศ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงจีราวรรณ พงษ์เพียจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ลาวเมืองแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงอชิรญาน์ ศรีวันทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ อัครสูริย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงสุพาพร สวยงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงพรวลัย ศรีอ่อนเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๓ เด็กหญิงประกายพลอย
บุญมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงมณิสรา โสภากุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อ่อนวิจารย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงพชร สมศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงกิงกมล

่

พลศักดิซ้าย

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงวรรณวิไล แสงจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงปาริชาต เผือกผ่อง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงสุชาดาสินี สุวรรณสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงสุธิดา ทองโคกสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงอารียา กล้าเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงชลธิดา พิมพ์ขวา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงอรวรา ถวิลถึง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา จงเกษกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายอภิรักษ์ พานิช
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายชนาธิป สุวรรณอมรชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายจิรเมช แก้วเหล่า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายรพีภัทร โสมอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายชลชนก ลีนาบัว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์
ชัยปญญาธาดาพงศ์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายชัยวุฒิ หิรัญคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายจักริน ตู้ทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ปุงมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายณัฐพร สมใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ พระเมืองแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายธนสิษฐ์ ภูวสินชัยนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายสารษิณ ซ้ายเส
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายเกริกพล โคตรกุดแคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายประสิทธิ

์

ทวงชน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายนครินทร์ โชคสกุลปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายบริรักษ์ ศรีเมฆ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
มณีตระการพัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงดลยา แสนสีลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่าทองสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ วรเนตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงศิริภัทราภา คุณมาศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงนภัสกัลยา คำเสนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงทิฆัมพร แสนสมบัติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงปยลักษณ์ เดชบุรัม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงจุไรรัตน์ บุญยอด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงนริศรา ศิริมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงพิยดา ปอมสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงวริศรา สัตปานนท์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีหาโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงถาวรีย์ ตีกา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงสุมิตรา สุทธิสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงกันยรัตน์ น้อยวัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงอารียา บุญเทพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงสุกานดา ดวงกางใต้
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายศักดิดา

์

โพธิศรีทอง

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายเมธาวรินทร์ สวัสดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายอภิลักษณ์ อรรคนิมาตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายเสกสรร แสนทะวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายวรากร นามมุงคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กชายนวพล จันทร์ทัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กชายสุริยะ พันธ์โม้
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายปรเมศวร์ จันทริมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ นราวุทธ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายเกรียงไกร อินบุญญา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายจักรี พระธานี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายภชรวีร์ ตรีเดช
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายวงศกร สีพาติง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายพชรพงษ์ พาที
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายศิวกร นามปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายกฤษฏา โพธิศรีทอง

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงศุภวรรณ แสนทวีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เปาหมัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงปุญญิศา โยธาชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตังศุภศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงเมธาวี จงวิเศษโชค
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อินเหง้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา รสโสดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงอุษณีย์ จรรยาไพบูลย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงศิวนาถ น้อยฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดวงมุลลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงอิมบุญ

่

ผ่องแผ้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงกฤติยา โสชาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายเอกราช สมนึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายธนกร ไกรวงษา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพียงช่อ
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายยศกร ศรีทอง ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายสิรดนัย วงศ์จรัสกุล ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายอาคม บุญนาค
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สุเหง่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ คำอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงพิชญธิดา สวัส์วอ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี คำโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงภคพร ศรีโนนม่วง ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงนภัสสร แก่นบุดดี
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงศศิโสมย์ มงคลรุ่งสวัสดิ

์

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายคมสัน ไกรวงษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายอภิเดช ทองโพธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์เบาะ
๓๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงวริยา จันทร์วิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา สารีพันธ์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงศศิธร จันทร์วิเศษ
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายเนติพงษ์ คำภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายชยากร วงษ์ใหญ่ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายชยณัฐ วิเชียร ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายภูวรินทร์ จันทร์วิเศษ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วพิลา ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงปยธิดา คนงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีกวนชา
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา สีกวนชา
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงชลิตา วันละ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงโชติกา ชอบค้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ไชยทำมา
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายพีรพงษ์ เทพวงษา
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายวชิรพล บัวหนอง
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายธีรทร สุโพธิใข

์

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ รุ่นบง
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงแคทริยา สุระทิพย์
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงแพรวพราว พลท้าว ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วพิลา

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงศิรประภา แสนหล้า ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงศิรินทร หาญสุริย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงปทมา เขียวไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงปยธิดา เขียวไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงลัดดาวรรณ นันดี ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงวิภา อุพลเถียร ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงศุภาวดี ชัยน้อย
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๔

นางจันทร์หอม ทองนำ ๑/๗/๒๕๐๔ วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๕

จ่าสิบเอกประยูร เถาหมอ
๑๙/๓/๒๔๙๐

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๖

นางบัวบาน บุสทิพย์ ๗/๒/๒๔๙๙ วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๗

นางสาวทันสมัย ครองผล ๑/๑/๒๔๙๘ วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๘

นายชัชนัน โคตรทอง
๑๗/๙/๒๔๙๕

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๓๙

นายวีระ ครองผล
๑๓/๓/๒๕๐๒

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๐

นางประมวล สงพัด ๖/๕/๒๕๑๑ วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๑

ร้อยตรีบัญญัติ บุญยืน
๑๕/๗/๒๔๙๕

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๒

นางเหมือน บุญยืน ๖/๘/๒๔๙๗ วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๓

นางรัตนา ปญจะพันดอน
๑๕/๓/๒๕๒๕

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๔

นางสาวลำไย ไกรวงษา
๑๖/๘/๒๕๐๑

วัดอดุลแก้วมอดี ตราชูวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๕

นายกฤษดา แสนสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๖

นายอิทธิพล จันทร์โพธิพันธ์

์

๐๒/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๗

นายแสงโชค นรดี
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๘

นายสาวิศ เวียงเหล็ก
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๔๙

นายอำนวยพร หาญกิจ
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๐

นายนำชัย พันธุ์บุญมี
๒๓/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๑

นายกุศล คำพุทธา
๐๗/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๒

นายชาญยุทธ ยิมอิม

้ ่

๒๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๓

นายอุดมเดช มหามูล
๒๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๔

นายสุเมฆ สุพวัฒน์ปะทังเว
๐๘/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๕

นายกัมปนาท แผลติตะ
๐๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๖

นายพิชาพงษ์ บุญมา
๑๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๗

นายปฏิภาณ แสนตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๘

นายยุทธนา หลีกทุกข์
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๕๙

นายจิระพงษ์ อินทิหาร
๑๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๐

นายเสถียร สิงห์คง

๒๔/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๑

นายอนุชิต สายบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๒

นายยุรนันท์ พักตะดิน
๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๓

นายมนตรี สร้อยมาตร
๑๙/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๔

นายเช้า เจาจารึ
๐๕/๐๖/๒๔๗๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๕

นายชรินทร์ แสนขัน
๒๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๖

นายคำปอง กำแซง
๒๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๗

นายพีละ ชลยุทธ์
๒๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๘

นายชาลี กูดทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๖๙

นายดิศรณ์ วงชาญศรี
๐๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๐

นายเถลิงศักดิ

์

สีหาเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๑

นายอนุวัฒน์ สุขี
๒๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๒

นายทศพล ดลราษี
๐๙/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๓

นายสุรศักดิ

์

แผ่นสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๔

นายปรีชา ดวงมา
๐๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๕

นายพินิต แก้วมงคุณ
๓๐/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๖

นายหัสชัย ชูสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๗

นายพุฒิพันธ์ โพธิหนองไฮ

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๘

นายชัชชน จิตรไมตรี
๑๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๗๙

นายสำนวน คำศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๐

นายอดิศักดิ

์

เพิมพูน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๑

นายยุนันท์ กาศนอก
๒๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๒

นายธนู จำปาเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๓

นายบุญเพิม

่

สอนเฒ่า
๐๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๔

นายต้น ฉำพรมราช
๑๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๕

นายสืบพงษ์ สืบอ้วน
๑๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๖

นายวีระยุทธ นิยม
๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๗

นายสุทัศน์ พรมดวง
๒๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๘

นายสุรชัย แก้วประดิษฐ์
๑๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๘๙

นายวสันต์ สุทธศรี
๑๓/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๐

นางสาวศิวลักษณ์ ชำนาญ
๐๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๑

นางสาววินิตตา อภิเมธีธำรง
๐๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๒

นางสาวสวรรณี น้อยตา
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๓

นางสาวกชนิภา สุ่มมาตย์
๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๔

นางสาวพิกุล ทบบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๕

นางสาวทัศนีย์ ใจดี
๑๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๖

นางสาวธนาภา คำเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๗

นางสาวดวงเด่น สวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๘

นางสาวนุชจรี มูลตรีภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๐๙๙

นางสาวอำพร ศรีชมชืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๐

นางสาวพัชรียา คัมภีร์แผดกลาง
๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๑

นางสาวลักษ์คณา แก้วอัคฮาด
๑๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๒

นางสาววาณุตศา นนตานอก
๑๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๓

นางชะชา ยันสีหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๔

นางสาวอรจิรา แสนอยู่
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๕

นางสาวสุจิตรา ศิริชาเครือ
๑๘/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๖

นางสาวศุจินธราค์ บูโฮม
๓๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๗

นางสาวเยาวลักษณ์ ฮามสาร
๒๙/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๘

นางสาวชิดชนก กำไม
๒๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๐๙

นางสาวศศิวิมล มะลาหอม
๑๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๐

นางปรานิศา โคทังคะ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๑

นางสาวสุกมล ปูมสีดา
๐๕/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๒

นางสาวจรรยา แคว้นเขาเม็ง
๑๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๓

นางสาวทัศนียา โพธิศรี

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๔

นางสาววรดารัตน์ พุทธพร
๑๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๕

นางสาวอนันต์ญาญ์ นิยมวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๖

นางกัญญา แสนสีแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๗

นางสาวสุกัญญา ชาวนา
๑๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๘

นางสาวนัทธ์หทัย อนันต์มงคลพล
๐๓/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๑๙

นางเหมือนฝน เขตวานอน
๑๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๐

นางสาวจันสุดาพร บุญชัยรุ่ง
๑๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๑

นางสาวจันทร์จิรา นำทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๒

นางสาวนภัสสร วดีศิริศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๓

นางสาวเพรชราภรณ์ โคตรปญญา
๒๔/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๔

นางสาวณัฐธยาน์ คำสุข

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๕

นางสาวศิริภัสสร ดาวังปา
๐๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๖

นางสาวมณีณิน ช่วยวงษ์ญาติ
๐๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๗

นางละออ หอมทวนลม
๑๐/๐๓/๒๔๘๑

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๘

นางเทียง

่

พระธานี
๑๓/๐๒/๒๔๘๗

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๒๙

นางสงัด เนตรสุภาพ
๑๒/๐๒/๒๔๙๐

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๐

นางสาวอุบล ดีโยธา
๑๕/๐๗/๒๔๙๘

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๑

นางสุภาณี บุตรไชย
๒๒/๖/๒๔๙๙

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๒

นางสกล ดีโยธา ๙/๕/๒๕๐๐ ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๓

นางศิรินทร กลินศรีสุข

่

๑/๔/๒๕๐๒ ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๔

นางณัฐนันท์ เลิศรัตน์ธำรงกุล ๑๙/๔/๒๕๐๒
ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๕

นางหนูหลัง

่

บูรณศิลป
๑๓/๐๒/๒๕๐๒

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๖

นางอัญชลี เพชรหล่อ
๕/๑๑/๒๕๐๖

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๗

นายสุวัฒน์ วิกาสาโร
๓๐/๑๐/๒๕๒๐

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๘

นางสาวอภิสรา สาสังข์
๓๐/๐๕/๒๕๒๘

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๓๙

นายธวัชชัย วุฒิมาลัย
๒๖/๑/๒๕๓๓

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๐ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๐

นายธนาศาล อารีวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๓๓

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายกฤษดา แก้วลือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนสูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายขจรเกียรติ หาญสุริย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายจิรนันท์ วิเศษกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กชายฐาภร ขันซ้าย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายทศพร วงศ์ทวีเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายธนพัฒน์ ลุนจันทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายเนรมิต เรืองทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายปริวัตร นามพุทธา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายภูริทัต อุทธา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายวิทย์ศรุต ผลทิพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

พลตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายศุภณัฐ นาเมืองรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายสรณัฐ วงศ์ศรีหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายอติภัค ปอมพยัฆ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กชายอนุชา ธิสานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงกัลยา แซ่โซว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงโชติรส จันทนประเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงดวงกมล คำสงคราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงปารถนา ผางน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ งอสอน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงพัชรินธร ถ่อสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงมุทิตา โนนศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงรัตยาภา อุทธา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา กมลพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงสุนิสา วิเศษชู
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงสุมิตรา ปากเมย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงโสพิตา ศรีสมอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กชายเจษฎา พุทธวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายชนศิษฎ์ สีน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายณัฐติพงษ์ แผลงศาสตรา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุนทองห้าว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๑ / ๓๗๑

้
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ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายบัญญวัต ภูทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายพีรพงษ์ ชอบบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายภูริน หรังวิไล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายมนัญชัย ขมินเขียว

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายระชานนท์ เขียวโสภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายรัฐปกรณ์ ยศมาลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กชายวิชัยญา ภูถวิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายศักดินริทร์

์

กล้าเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กชายอิสรา บัวอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

มหามาตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงกรวิภา ยุบลชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงณัฐการณ์ บุตรอำคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงณัฏฐรินทร อุทธา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ไชยสอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงธิวัลรัตน์ ศรีพุทธา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงปูชิดา โพธิรส

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา ผลาโชติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา มาน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงสุเมษา สิทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงอาริสา อบมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายไกรศร ศรีโพนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายคฑาวุธ ศรีสุพัฒน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายคุนัชญ์ พูนชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายชลธิศ สุวรรณราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายเชษพ์พิชัย ทองหนู
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แคว้นน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายปติพงษ์ ทองนำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ตุไตลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายศรเทพ ลิมปนันทน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๔

นายสหัสวรรษ ศรีพุทธา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงจันจิราพร แหวนทองจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงนิญาภรณ์ แสงแสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงวิลัยพร ทองอยู่
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา สับสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงอนัดชา เสนจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๐

นายคมกฤษณ์ หาญสุริย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๑

นายณัฐพงศ์ อันทนิล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๒

นายธีรพัตร์ สำราญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๓

นายพงศกร เสนามนตรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๔

นายพลวัตร ไชยสอน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๕

นายภัทรพล วิเศษชู
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๖

นายรวีโรจน์ ชุมพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๗

นายรัชวุฒิ อุทธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๘

นายอัครินทร์ ปานทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๑๙

นายอัษฎาวุฒิ ศรีน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๐

นางสาวกรศิริ หวันธรรมมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๑

นางสาวชุติมา กงวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๒

นางสาวฐิตวันต์ สิงห์คำปอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๓

นางสาวนภารัตน์ กันหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๔

นางสาวเพียงขวัญ เชษฐบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๕

นางสาวศศิกาญต์ ศรีกุลวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๖

นายเทพฤทธิ

์

แสนแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๗

นายธนกร โอบโคกสูง
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๘

นายธนพล เพียเพชร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๒๙

นายนันทวัฒน์ บัวระบัติทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๐

นายพลทรัพย์ เถือนบัวระบัติ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๑

นายพิทวัส ช่วงชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๒

นายภานุพงศ์ ชาทุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๓

นายภานุวัฒน์ นามโสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๔

นายภูวพล นามศรีฐาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๕

นางสาวชนานุช อาระหัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๖

นางสาวปวีณา โนนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๗

นางสาวปวีณา โอดพิมพ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๘

นางสาวรัชนี สังฆพัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๓๙

นางสาวศิรินันท์ วงเริง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๐

นางสาวสุภาพร บุญจวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๑

นางสาวอังคณา โครตหนองปง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๒

นายแทนชนน แทนไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๓

นายภูมินทร์ ศรีเชียงสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๔

นายเรืองศักดิ

์

อนุรุชนท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๕

นางสาวคีรตะภัทร์ ขุนทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๖

นางสาวจิราภรณ์ บุญเตีย

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๗

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรโคตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๘

นางสาวฐานิกา อุปละ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๔๙

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๐

นางสาวสาธิณี จันทร์เทพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๑

นางสาวสุกัญญา สินทร
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๒

นางสาวสุทธิดา ยศธะสาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๓

นางสาวสุพิชชา จุลลาบุดดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ ปาทาน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายกิตติภูมิ งอสอน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายธีรภัทร จำพร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายชนกานต์ วรรณโส
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงปารดา จุลลาบุดดี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายภัทรพล น้อยเล็ก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายกฤษหชัย นันหนองบัว
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ แต้มสุด
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กชายมนัส โพธิศรี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ท่าสะอาด
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายจักริน ภูสิริด
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงธัญชนก นามพรม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงสุภธิดา โยชน์สุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา หัตถประดิษฐ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงพรคเณร นามเสนาะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงอินทุอร สารเลา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงญาดาพร ดวงขำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงกฤษมา บุญยิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๒

นายมนูญ วรรณศรี
๐๒/๑๒/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายภูวเดช จินาวรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายวุฒิชัย สิงห์กัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายอรรณพ จันทร์นอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายศรัณย์ ธรรมยุรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายกันติชา ขันอาสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายธนกร ชอบประพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กชายธีระยุทธ พิลาโท
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กชายปยพัทธ์ เลิศละลอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กชายศักดิชาย

์

สากกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ปนหมวด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กชายสมัชญ์ ปากเมย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายวชิระ ข้อยุ่น
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตวงษา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชินนะศรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงจิรวดี แข็งขัน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แจ้งพรมมา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงกชพร ข่ายเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงฟาใส แสงจันดา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๓

นางยุพา นนทสาร
๐๔/๐๔/๒๕๒๑

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๔

นางสาวอรนุช แก้วตะยา
๑๔/๐๗/๒๕๒๘

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๕

นางสาวรุจิรา สำราญพิทักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๒๘

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๖

นายสัมฤทธิ

์

สีชานาล
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๗

นายสุรชัย อินทนนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๘

นายนัฐกร บุญหล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๒๙๙

นายวรากรณ์ อินต๊ะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายสหรัฐ ชัยภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไชยภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงสุธิมา เต็งยง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงศิริภัทร โบราณมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงอริษา จันทร์วิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายคุณานนท์ หอมชืนใจ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประทุมมาลา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จำรัสแนว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายศุภชัย พึงมอญ

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายสายสววค์ วันเปลียน

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายพงษ์ชกรณ์ บัวจูม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายก้องภพ ศรีสงคราม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กชายกนกพล วงษ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายอภิชาต ยอดศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายปภาวี สายสุด
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงเกวลิน ติวเฮียง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายธนพล วังคาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายอาณัฐ ผ่องเสียง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงปนแก้ว มูลมิล
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงจิตาภา กาบละคร
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงปยะพร ไชยสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงณฐินีพร ตรีชารี
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงวิชุดา เฟองโคตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงนภัสสร ยิงนอก

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงภัทรพร จันบุตรดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงอภิชญา มุงคูณคำซาว
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงศศิธร บุญจำเนียร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายธนชัย เพียยุระ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายชูชัย สิงท์ชู
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กชายปยพัฒน์ ช่างทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กชายกุญชร สีหามาตร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายธิติพัทธ์ นาจำปา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กชายปติกรณ์ ศรีหานาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ วิลานันต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ สินทร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กชายปรีชา สีกุดหล้า
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูมิงศรี

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายสุพร เวชภัณฑ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายปญณวัฒน์ ทับทิม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุวรรณชัย
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายภูริทัศน์ ภูมุงคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงธนพร หมายทวี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายทรรศน นามนนท์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงอัจฉรียา เปลียนพิทักษ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงอริสา พิษณุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงนริศรา คำมูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงพรชิตา แสนแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุดดีเคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงกุลชญา บุตรวังหิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงสุธิศา ทาสะโก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงนลินธนี ราชบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงนิติยา ซาซุม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

วัดถาวร

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๔

นายอัชฌา กูบกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๕

นายวิรุจน์ วรรณศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๖

นายวีรวัฒน์ โมครัด
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๗

นายนันธิวัฒน์ เมฆตัง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๘

นายอดิศักดิ

์

คงยิงหาญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๕๙

นายธนายุต จันดาเบ้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๐

นายวิโรจน์ มาศยคง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๑

นายอภินันท์ ชัยกล้า
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๒

นายกิตติพศ สร้อยสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๓

นายณัฐภัทร ดรอินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๔

นายธีรพัท ศิริคำเพ็ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๕

นายนที บุรขันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๖

นายนวิน อังศุกรานต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๗

นายภูมินทร์ ยันตะคุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๘

นายมินธดา อับไพชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๖๙

นายเกียรติศักดิ

์

มอมหม่าย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๐

นายนัฐวุฒิ หินวิเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๑

นายมินทดา ใจดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๒

นายสุทธิพงษ์ โถตันคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๓

นายธีราทร อาจคำภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๔

นายชูศักดิ

์

นีระกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๕

นายขจรศักดิ

์

ถมยา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๖

นายธนวัฒน์ ภูโส
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๗

นายกรกฎ สมแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๘

นายไชยนคร ตะโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๗๙

นายศิริมงคล สีทองสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๐

นายณัฐเดช ทัดเทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๑

นายธนพล ดีเลิศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๒

นายกฤษดา สิงมี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๓

นายคำนวน มอญดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๔

นายกมลชัย เสนเคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๕

นายพิสิฏฐพล คำพิทูรย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๖

นายภัทราวุฒ แจ่มเพลง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๗

นายรุ่งโรจน์ เวียงอินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๘

นายวงศกร จันวีระ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๘๙

นายวรนันท์ สินธุพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๐

นายวุฒินันท์ แสนหล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๑

นายสุทธิชัย เจียไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๒

นายสุวรรณ ชัยมุงคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๓

นายนภัส ขมินผง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๔

นายจักรพรรดิ

์

ชนะบัว
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๕

นายศราวุฒิ หินคล้าย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๖

นายเจษฎา บุตดีตุ้ย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๗

นายเจษฎาภรณ์ ตันตุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๘

นายเรวัตร หมืนอภัย

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๓๙๙

นายนพรัตน์ ไชยคราม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๐

นายชัยชนะ ริพลทา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๑

นายวุฒิชัย เรียมในเมือง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๒

นายธีระวัฒน์ พระโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๓

นางสาวกัลยาณี สียางนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๔

นางสาวรัตนา ชาแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๕

นางสาวสุลินดา เสียวสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๖

นางสาวแพรวโพยม กาญจะแสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๗

นางสาวกาญจนา ประสานศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๘

นางสาวกิริยา หารรัตน์
๑๘/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๐๙

นางสาวพัชรา อรุณปรีย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๐

นางสาวภาวิณี ภูสีนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๑

นางสาวสุชาดา จุลพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๒

นางสาวสุชาดา นาสมใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๓

นางสาวสโรชา ยิมพลาย

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๔

นางสาวอนุมา อิมทา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๕

นางสาวปยะนุช มะลาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๖

นางสาวรัตชดาพร นามโฮง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๗

นางสาวกรกนก ทัพเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๘

นางสาววรรณวิกา พุ่มศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๑๙

นางสาวเมริกา วันปลัง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๐

นางสาววรรณภา สุทรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๑

นางสาวศศิธร ราชบุญเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๒

นางสาวจามจุรี อาจวานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๓

นางสาวยุพาภรณ์ ดีเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๔

นางสาววิจิตรา ศรีเศรษฐา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๕

นางสาวสุนิสา บัวพุทธา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๖

นางสาวปริณดา ศรีสุรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๗

นางสาวจินดา แก่นพิมพ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๘

นางสาวชลวิภา บัวลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๒๙

นางสาวชุตินันท์ คำศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๐

นางสาวปนัดดา แสงสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๑

นางสาวปลายฟา กลโคกกรวด
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๒

นางสาวพรชิตา ทองมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๓

นางสาวภาวินี เหล่าเคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๔

นางสาวนุชจิรา ไสยกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๕

นางสาววรรณภา พวงมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๖

นางสาววิลาวรรณ พลมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๗

นางสาวศิริภรณ์ คำมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๘

นางสาวอรวรรณ พลยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๓๙

นางสาวอัจฉราวดี เจือมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๐

นางสาวเพ็ญนภา กงทับ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๑

นางสาวศุภนิวัฒน์ คงทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๒

นางสาวอรปรียา มูลกัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๓

นางสาวณิภาวรรณ บุญบรรลุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีเมืองเฮ้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๕

นางสาวลลิดา นาชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๖

นางสาววันนภา รัตนประภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๗

นางสาวเจนจิรา ศรีโยธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๘

นางสาวกัลยารัตน์ พวงพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๔๙

นางสาวศิริลักษณ์ พิทักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงนวนันท์ ชำชอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๑

นายกิตติ สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๒

นายอนันต์ นามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายปกรณ์ สุทธานี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายอาทิตย์ อยู่ประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม ธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักอ่อน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบม ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงสาธิตา พราวศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์เทพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญโท
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงเภศราภรณ์ ขุนจร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์ชะดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงอปสรณ์ ขอดทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก่นแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แนนเนียม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายจิรายุทธ นิระโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายธรรมรัฐ โยทองยศ
๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงรุ่งประกาย เหล่าสุวรรณ์
๔/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงอรไพลิน สารยศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายอนุชา เผือกนอก ๓/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล นามวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายชลธาร อนุสุริยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงจิราภา สาบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงนิชติญา น้อยนิล
๒/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายธนดล กันหา
๘/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายเนวิน นาหนองค้า
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายภูริสะ อ่อนสะอาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายณภัทร เขียวสด
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายทินภัทร วิมลภักดี
๑/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายพัชรพฤภษ์ รวบรวม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายก้องภพ เพียชา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายสุทธิพร สาระพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายธวัชชัย บาอุ้ย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงณํฐชา อนันตโสพล
๖/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงอณุอร กองทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนิดชน ๘/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายธีระยุทธ ไกยแจ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายวรภัทร โคตรบึงแก
๖/๐๑/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายศิริโชค ชนิดชน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายครินทร พวงมณี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายกฤษดา นามวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายติณณภพ อุตรหงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กชายปยกานต์ โมธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จิกชาตรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กชายกิตติธวัช ศรีละโคตร
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายมหานที องคืราช
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร บงแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ยังใจ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงถิรดา น้อยคุณ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เทพชมภู
๒๔/๐๖/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงนลินรัตน์ พิมเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา นามแสงกาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงจิราพร ค้อไผ่
๒/๑๒/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงพัชราภา แสนสมบัติ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงธันชนก พวกพระลับ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ

มาเพชร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายธนากร พรมโส
๗/๐๘/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงชาลี ยืนยง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายชัชพงศ์ ฮ๊อยเคน
๕/๐๙/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จงจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายณัฐพล วัดเวียงคำ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงเจสสิกา แกดสีมี
๔/๐๕/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สาคุณ
๖/๑๒/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญ แก้วบุญเรือง
๔/๐๙/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงธัญชนก จ่าโน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงสุธิดา จำปาวัตตะ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงนฤมล อ้วนหงษ์
๓๑/๐๙/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงไอวิน จำปานุ้ย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายธนทร สาตเนอท
๔/๑๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กชายวัชรพล คนสอน
๑๕/๐๓/๒๕๕๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทิพอาจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายวิศณ ชมพูวิเศษ
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กชายทรงเกียรติ เรวงศ์
๖/๐๑/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงปนัดดา แสนศิลา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงปญฑิตา ใจทัศน์
๘/๐๓/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กชายธนทล คนใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๑ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กชายคมกฤษ ช่วยแก้เข้
๒๐/๐๕/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายสรยุทธ ท่านิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายนิมิตร โนนทิง
๒/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงปนิดา แสนศิลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงอริสรา แหม่งปง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงญาณิสา อำไพวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงปยะวรรณ สุพรรณนอก
๙/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายจักรกฤษ ช่วยแก้ไข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทมประทร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงชลธาร พักรสาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงสไรขา ศรีพันคอน
๑/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายสิงหนาท สมอหา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายกิตินันท์ พิมาน
๔/๑๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา แก้วสกุล
๑/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงตรีเนตร เสนามนตรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

แก้วสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ติวเฮียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงตรีเพรช เสนามนตรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ตันตรา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายสรรเพรช ผาจำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงปรารถนา กุลเทียม
๓๐/๐๔/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายฐากูร แก้วสกุล
๔/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายธนากร บุตรดา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงวาสนา ภูคอพลอย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กชายอดิรุจ แก้วสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายอิทธิชัย ตันตรา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายเจนอักษร จรไพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงกรณิศ สุโหง่น
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงกัญจน์ชญา พลพุฒ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงอภิชญา เมืองผา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายพัชรกานต์ พลพุฒ
๘/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อุปชิต
๔/๑๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายเขมราษฎร์ วัชรสนธ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายณัฐดนัย หาญนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายณัฐวุธ แก้วสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายนพรัตน์ กางโสภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรสำราญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงวาสนา วงษ์โก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ศรีชมภู
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๕
เด็กหญิงพลอยไพรัตน์

ศรีบุญเพ็ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ อนุวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงกัญญาณิภา พรมคำซาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงนภาพร ขุนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ วรต่าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงวรรณภา ไกยวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงศิริพร อุ่นจันที
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายหลักเขต ไกรย์วงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายอดิศร นาทำทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กชายธนากรณ์ รัตนวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายปยะราช บุตรตาสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐทิชา บุริจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายยุทธนา ทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ตาเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๗๙

นายเสฎฐวุฒิ บรรเทาทุกข์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๐

นายอนุวรรตน์ ครุธสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๑

นางสาวนำทิพย์ หูไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๒

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์พานิชย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๓

นายญาณกร แสนพิมพ์พา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๔
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ มูลสูงเนิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงขวัญอนงค์ โคตรมูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี ฟองอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงสุภัตรา ชุยทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงอรุณยพร คุณธรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงอังคณา สร้อยรัก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายชัยยุทธ พาพุทธ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายธนภูมิ เดชดอนบม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ชินบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายณัฏฐกฤต วัดเวียงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายวุฒิชัย หมันมี

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายนรุตม์ชัย ศิริยานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายกำชัย พุฒลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายภัทรพล ผ่านภูเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายพชรพล ศรีหา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงปณิตา เชียงนางาม
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงรจนา ปสสา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ ธนสารมงคล
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ วันน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กชายสมประสงค์ พงศ์ปะเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายนิติภูมิ ยาสิงห์ทอง
๒๐/๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงประภัสศร นนท์นารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงดวงใจ ปริวันนัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ ละครชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายชัยฤทธิ

์

แสนสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายพิสิฏฐ์ วงษ์พล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงกัลยาวดี มาเหง้า
๑๓/๒/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงอรติญา เนียมชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายปรเมศ เดชแพง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายนนธการ นามบุตร
๒๘/๗/๒๕๔๗

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงเด่นนภา อินทรถาวร
๒๗/๙/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายอัครชัย ไชยรงรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายกรกวี ตุ๋งพนัสสัก
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา มาเหง้า
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงอนงค์นาถ ชิลสูญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงวีระญา เขิงภูเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา มีกุญชร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายสหภาพ แก้วนิโฮม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงเขมจิรา เถือนบัวบัติ

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงนรินธร บุญนะที
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กชายธาวิน เกิดประสพ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยคำมุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงนัชชา มูลตรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงปภัสรา ปญญาข้อง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กชายอานนท์ จุมวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายวรา ผาสุก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กชายชิณณวรรธน์ มีเกาะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายธีระวัฒน์ พลเขตร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทำสิมา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายอนวัช สร้อยหิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายวีรพล คุณสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายธนพล นุชเจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงอารีรักษ์ หานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงศศิยาตา ทองจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงวาสนา คำน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงสมิตตา สวนด้วง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ปสสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ กัญญาน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายณัฐพล ตาเสาร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงกุลนิดา พลเขตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงชนันท์ธร พลที
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงปวริศา แสงศรีเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงอุสนา วงศ์นคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายสุริยา ทำสิมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายพลวัต บัวพรมมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงแทนชนก ไชยมูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงชัญญานุช กันหาเล่ห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายจุลจักร เกตุขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายชัชปวิตร แทนชิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายบัญชรทิพย์ อารีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายชินนวัฒน์ นาคแก้ว
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายเตชสิทธิ

์

น้อยวันนา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายอภินันท์ คำตา
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายภาคิน นาวิเศษ
๑๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายศรายุทธ บุตรโคตร
๑๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายวิทวัส ปริญญาเมธี
๑๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงสุกัลยา พานำเทียง

่

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงศิราพร ศรีโย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงนนทิยา เรืองรัมย์
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เฮียงเฮีย

้

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงเมธาพร สรรเสริญ
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายกิติรัชต์ องค์นาม
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายวชิระยา สีสุระ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายธนากร วิจิตจี ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงพัชราภา อินทรประสิทธิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจมัง ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงสุธิมา ซึงศิริทรัพย์

้

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย เมฆสงค์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายจุลจักร บุตรจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงศรสุวรรณ ใจขัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงณัชชา โพธิศรี

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา กองสิมมะ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงพินิกาญจน์ แก้วโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงพัชราภา อินทะพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายปฏิภาณ ภักดั
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายนันทชัย พังแสงสุ
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ศรียศ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงศรีปภัสน์ ธวัฒน์ศรีศักดา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งเพชร
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายวรพล มนตรีวงษ์
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ขันแข็ง ๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายกฤษกร หนอปญญา ๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงสุจิรา พลเทียง

่

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนขวา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงเกษรินทร์ สมอุ่มจารย์
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงพัชราภา วงศ์ชมภู
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กชายกฤษฎา นารอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงเพชรดา สิงห์ทอง
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงชลลดา สุวรรณเสือ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปลัดขวา
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงนัทนันท์ โพธิทร

์

๒/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงนวิปรียา สืบสมุทร
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายนนทชัย โพธิทร

์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พวงมะลิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงพิลาสินี เนืองคันธีร์

่

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงนวรัตน์ คำเงิน
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงจุรีพร พรมตะโก ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายจักรพงษ์ เวียงคำ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายอมรเทพ นามเหลา
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิมพระลับ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายธนภัทร ไกรอาษา
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงมนัสชนก แก้วแสนหล่อ
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงอันนา นาไชย
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงพัชราภา คำภูมิหา
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงรพีพร นามประมา ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงศิริประภา แซ่เหง่า
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงนัทธมน เตินเตือน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงปนิดา คามวัลย์
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงปาริตา โสดี
๒๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงปรีชาณิการ์ จันทะราช ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงวรัทธิญา สันขุนทด
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงเกวลิน ช่วงชิด
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใยแก้ว
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กชายนราวิชญ์ ไชยราช ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายปวริศร์ โสสีทา
๒๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายปริวรรต โสสีทา
๒๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กชายพงศกร ค่อมสิงห์
๒๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองสู
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ อ่อนสุด
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ โสหะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายภูตะวัน จำปาแดง
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กชายวรชิต ปองเรือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

โนนทิง ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ พรมวี
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายวิศวะ ชินคำ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พงษ์เตชะโยธิน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงกรวรรณ พิมพระลับ
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา โสดา
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงภัททิยา จันทร์โม้
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิโสภา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงชาลิสา นาไชย
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สำนักบ้านโคก
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายศักรินทร์ สีทอง
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายณัฐดนัย องค์นาม
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา อดทน
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงพัชราภา ภูแชมโชติ
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงรัติกาล คำภูมิหา
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กชายสิรภพ โลเด
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กชายพงศกร พรมวี ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงนภัสสร ไชยราช ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๖

นางบัวเรียน หลานคำ ๑/๑/๒๔๙๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๗

นางชูศิลป โนนทิง
๒๕/๘/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๘

นางทองใบ โนนธิง ๑๒/๘/๒๕๐๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๔๙

นางคำก้อน ตรีชาลี ๙/๑/๒๔๙๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๐

นางสำรี สุดสา
๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๑

นางนันทิยา นามหานวล
๒๖/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๒

นางเกษร ชินบุตร ๑/๔/๒๕๑๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๓

นางสุคนธ์ อุปชฌาย์
๑๐/๘/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๔

นางคำเมิย แสนสีมนต์ ๒๓/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๕

นางคำสาย สุดสา ๒/๙/๒๔๙๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๖

นางสง่า นาดทวง
๑๑/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายชัยมงคล ตุมโฮม
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กชายรัฐดนัย ปาลสาร
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายนัฐชัย สอนทะเดช
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายพงศกร เพียผิว
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายพชรภัทร ตรุษลักษณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายวัชรปญญา นายชัยสิทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายวิชาญ ศรีแก้ว ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

นารี
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา ผ่องเสียง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงเกษมณี หนองนำ
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงจีรนัฐ ภูบานชืน

่

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สายขุน
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงฐิติมา พรมแสง
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงณัชนันท์ ร่มไทร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงนิชาภา ศรีภู่
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงนภัฏช์สรญ์ หงษ์เหนือ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงนัชนิชา วันเพ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงพรรณชนก ร่มไทร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรงหาทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงวารวัต ศิริแพงพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ภูสง่า
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงอภิชญา บัวระภา ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงอลิษา ภูจันทึก
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงอารียา เหล็กดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายกฤษณะ มนตรีงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ กาญจะนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายปรมรรตถ์ ปลัดขวา ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กชายภูตะวัน นาเคน ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กชายภูริภัทร์ สมมะวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายเมธัส บุตรสองคอน
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายเมธานันท์ ขามธาตุ
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายวรชิต เบ้าเอียง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายวิศรุต สวดสม
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายสมพงษ์ บุญใบ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายสมพร บุญใบ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายอนุพงศ์ พิเลิง
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ดีกลาง
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงกุลปรียา พรมคำน้อย
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงปยธิดา พิมหานาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงพรชิตา เทพจิต
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงพรธิดา บุญสม ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงวรนุช แก่นผา
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ จำปาวะตะ
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุริจันทร์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายกิตติภณ อุ่นใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กชายคฑาวุธ เขียนโทสาร
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายจักรพงษ์ พันธ์เดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายนัฐวุฒิ คำมีแตะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายทิเบต พาสร้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายพงศกร พิมโกทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กชายพีระพัฒน์ แก้วบ่อ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ รูปคม ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายมังกร อ่อนสุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายวรเชษฐ์ คำแหง ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายวรวุฒิ ปดทำ
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายวสันต์ บุตรศรี
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายศิวกร จันตะคุณ
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายศุทธวีร์ สะตะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงกมลชนก แสนขวา
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ขันเรือน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงณัฐพร สุทธิคุณ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงธนสรณ์ เทพา ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ฟุงเฟอง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงพัชราภร ผ่องเสียง
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงพิจิตรา มหาเหมียด ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงมานิสา แก้วอุดร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงวณิชนันท์ แสนบัวโพธิ

์

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดวงเสนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงอรนุช ศรีประเสริ ฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงอลิษา แสนโคก
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉิมวัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายศิริภาค ปดไทสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายกษมาพร สิงขรณ์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๐
เด็กชายกานต์ฎารัตน์ นาคทัด

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๑
เด็กชายกัญญาลักษณ์

จันทร์สนิท
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายจิรวรรณ คำปอง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายทัศวรรณ อินสา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายทิฆัมพร คำมูล
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายปยะสิริ อ่อนละมูล
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายพิมลทิพย์ ศรีคำม่วม
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายศุภักษร ศรีหนองบัว ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายสิรินดา สุภเดช
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูลอยดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

ปราบนอก
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายเฉลิมชัย ศิลปการ
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายชาคริส ชาติหนองหาน ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายชานนท์ หนองนำ
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๔

นายฐิติพันธุ์ ร้อยพา
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายทักษิณ วงษาจันทร์
๒๔/๑/๒๕๕๔

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายธีรพงษ์ ภูชำ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายนันธวัตร์ม เผ้าหอม
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายพิทักษ์ อัคษร
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญโส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายอนุชา แสนจันทรา
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงเกษฎาพร ณะสอน
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๒

นางสาวชลธิชา คุ้มโนนชัย
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เก้งโทน
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา มะระแหม่ง
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงพชวาลี ผิวแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงพรรณิภา สิมมา
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๗

นางสาววรารัตน์ แก้วใส ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๘

นางสาวศุภานัน ธีระธี
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา จันมะโฮง
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงสุมณฑา ลุนสำโรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงอัญชลี บุญสม
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๒

นายสมพงษ์ ศรีนวล
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายอิทธิพล คำมุง
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงชลิชา วิชาโคตร
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงชุติมา พรหมภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงตวิสา คงชูศรี
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๗

นางสาวธีรนันท์ บุปผา
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงนวนันท์ ทัศนิยม
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงสุชัญญา ชัยสิทธิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงสุภาพร แสนบุตร
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กชายเกริกพล คุณาพันธ์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กชายเทพพร แสนปด
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กชายธนพล พันธ์สำอางค์
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายพลกฤษณ์ คุณาพันธ์
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๕

นายภัทรพงษ์ ปองทัพไทย
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๖

นายเมธิชัย แสนสีมน
๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายสิทธิพร แก้วบัวภา
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายสุรชัย จันทร์หล่ม ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายวิทยา แก้วชิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายธนชาติ หอมลำดวน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงเพชรา รัตนภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงวรุณี ศรีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงกฤษติยากร ไพกะเพศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา หมืนชนะ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงปพิชญา ทะทา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงชุติมา ชาปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๗
เด็กหญิงเพียงพรรษา โสภาพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา แสนสีละ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงณัฐสุดา โนนท่อน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงเมธชา ทะหา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงวรัชยา นาแสวง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิลัยวรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงนาตาชา ซาฮาด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงวัทนวิภา พันธ์พานิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๕
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ อำพระรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงภิยดา พิมพลชาย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา แสนกำพล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงศิริขวัญ หันนำเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงอุทัยวรรณ แจ่มจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงพิชญา กุระชน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญชิด
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสนเหวิม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายภูริ วงค์ชมภู
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กชายธีรภัทร สังข์ไทย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายณัฐนันท์ เมฆชุม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ค้อ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายนัฐภูมิ สินไชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายศุภกรณ์ ดอกตระไกล้
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงวิราศิณี วงไชยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงปาลิตา คำบรรจง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงโสภิตา โสภา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงณีรนุช วงค์ประพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ อุปชิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายสุมานัส ลือเลือง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงสุรางคณา ประทุมโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงอรนิช คำแพง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ คำแสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๘

นางสาวนำทิพย์ สิงโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินพะวอ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงนิชาภา ยุพิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายนิรันดร์ มนทิรกนก
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ เดินชามัน
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ ยอดคีรี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงวิมลมณี สะตะ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงอรัชพร วงษ์จันทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงอัญมณี สว่างงาม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กชายรณชิต โพนนอก
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กชายวิชญ์วิสิฐ ภูมิเพ็ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กชายศรีรัฐ กองทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงกชกร คำมุงคุณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ วรรณบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงกันธิชา คำสำโรง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงชวิศา ชอบสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอกตาแสง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงจริยา ดวงล้า
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงธิติมาภรณ์ ปฏิทันโด
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงธนัญญา พวงจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงปราณี สุทธิสา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงนันทิดา ทองธิราช
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงรินรดา มาตรักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงศิริพร อุปฮาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายชินกร อุปนันท์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงกุลนิภา หาญแท้
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงศิริประภา ชะตะ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กชายศิวกร ชาติมนตรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กชายอภินันท์ พิจารโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กชายพงศกร แสนกล้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงปาลินี วงษ์จำปา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายพิพัฒน์ โสดาวัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ รุ่งเทิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงพิชญาภา ศรยิง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ศรีปะโค
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงวิศรุตา แพงคำฮัก
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายจิรกิตต์ ศรีวิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายธนาคาร ขันชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายถิรวัฒน์ บัวเล็ก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายเนติพงษ์ เขียวนำชุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กชายบารมี ศรีสุวัฒน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กชายปกาสิต โพธิงาม

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา เนียนทะศาสตร์
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยบอน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงบุญรักษา ศรีแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ โพธิแลกุ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายกฤษฎา สิงห์สาคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โพธิแสนสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงนันทิดา ภวะเตนัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงปลายฝน คูณคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันอากาศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กชายพีรพล แก้วเจือ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กชายธีราทร ไชยเสริม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงเกวลิน ศรีบุญฮุง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงปยวรรณ บรรดาศักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายพงศ์ศุลี ดีกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์วงษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายชวัลวิทย์ สารีพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายกิตติพงศ์ สุทธิวงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงชลิตา จิตบุตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๔ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรธนู
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายธีรพงศ์ บุญใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงปาณิดา ศรีวาป
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงจารวี หมอยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายทิวากร ภูถมยา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ โสริน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายวรรณณา วอแพง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

เสมาะคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สระชมภู

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงนิลวณา วัดแผ่นลำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงโสธิดา ทาคำสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงยานาศิริ ช่อสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวชม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสนกล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงพฤกษาชล ภูกองชนะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงวรนุช บัวพัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายวุฒิชัย หมอยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๗

นางสาวเมณิชชา ณ  หนองคาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๘

นายสิริชัย สีเกิง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๓๙๙๙

นางสาววิชชุดา ดวงโทลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กชายณัฐวรรธน์ ดิษฐเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดไทรทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงรวัตติยา พลชัยมาตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝาย วัดไทรทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงอรัญญา สีโสดา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงณัฐชยา สุหา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงอนันยา ภูพานเพ็ชร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงฐิติมา โชติราษี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงดวงดาว กรุงพลี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงอรัญญา รักนำเทียง

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงอธิติยา คงศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงวิภาดา แพงวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วใส
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายภูริณัฐ ภูลายยาว
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงจิรัสยา ภูมิสาตร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แย่งบุญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นามรักษา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วใส
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงชัชดาพร มาตน์ภูธร
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงวิชญาดา วิปดทุม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงณิชานาฎ ทองเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วพินิจ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายธนาธร วันสืบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงณัณณณีณ์ ทูลพุทธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร โพธิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กชายกฤษฎา วงษ์ชารี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายธนพร ครองไชย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายมฤศินทร์ เกือกูล

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กชายนภดล ภูงามเชิง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ นาชัยสืนธุ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูพันธะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายนครินทร์ สายุทธ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายปญชาน์ สมปตตา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กชายณัฐภัทร เทพา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กชายชินวัตร แซ่เวียน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาภหลาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กชายเสกสรร เกือกูล

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กชายบุญญากร มันน้อย

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงชลธารทิพย์ บรรเทาทุกข์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงภัคจิรา ช่วงสิมมา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โพธิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังโพน

วัดพรหมวิหารธรรม
 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ บัวพัฒน์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยสีดา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายธีระเดช ชาหลวง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายอัครพงศ์ ดอนคูณ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มุงคุณคำชาว
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงธัญชนก พรกลาง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงจิตราพร ชัยศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี ชิณแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงวรินทร โคตวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงอรอุมา ทองมอญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงภัทราวดี วิเศษทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เนตรวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญเนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์อุ่น
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กชายธีรพงศ์ สีงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กชายพงศธร ฐานะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงรัตติกาล บรรเทาทุกข์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายนวพล บุญเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ เพราะสำเนียง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายภูวเนตร สีฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงวรรณษา คำสีทา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายนวคุณ เชียงคาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายสาระจิตร พันธ์สำโรง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กชายธิติ บัวเพ็ชร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายฐากูร บุตตะพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงนฤมล ภูเกิด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงมุกธิดา ตระกูลสิงห์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายขุนพล พรกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ แสนจำลาห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงกิตติมา นนทพจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงณิชากร เนืองมัจฉา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เรไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงพรรณพนัช คชสีหราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อาษาราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายธีระวัฒน์ จันต่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงญาณิศา อันทะโส
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายชาญธวัช หงษ์คำเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายเชษฐพล บุญช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงจิราพร มอดดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายจตุพล บุศราคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีคำมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กิตติวราพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา นิคม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายพงศภรณ์ พรกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายอธิกิตติ

์

นาสมภักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงเนตรนภา มุริจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กชายปฐมพล แก้วตาป
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายบริหาร นามรุณา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กชายอานัน เนืองพะวอ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายจักรภัทร พรหมโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายตวงวิทย์ ตวงสิทธินันท์

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายนิมิตร พินิจมนตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายวิริยะ บัวทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงสุนิศา วงษ์รินยอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงเอมอร อนุอัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายอนุสรณ์ หล่อเหลียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายวีระพงษ์ ฉายเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายทินภัทร บุญเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงรุจิรดา ดวงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนประภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ นามศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กชายชาณุวัฒน์ พระวงษ์ชา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงศศิวรรณ แสนนามวงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงปนัดดา คำสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสินสุดา ประสมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๘
เด็กชายมนัทฎากรณ์ คนยง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กชายฐิระศักดิ

์

ดงใหญ่
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายอัฐพงษ์ ตาดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายธนชัย เพ็งไสย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงณัฐพร คงเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงวัลญา ประทุมรัชต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงอนุธิดา บัวใหญ่รักษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายอรรถพล เสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายเกริกเกียรติ บุตรชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายเจษฎา น้อยสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายนรินทร์ อสุรินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ภูพันธุ์ถม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๑ เด็กชายประกฤษฏิธรณ์

์

ทุ่งฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายพชรพล อุสาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายภาคิณ ไชยศาสตร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายวัลลภ ปองปาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจักร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ จันแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงกมลวรรณ วิชาเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงกรรณ์ธิมา คำภาผง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ มินทระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงเกษราภรณ์ มุลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา นาใจคง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงจินตนา จันทรวิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงจิลลาภัทร ทับศิริ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ คำโคตสูน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ค่าม่วง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ วังงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงฉวีวรรณ แร่ทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงชญานิศ แต้มแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงชนัญดา ชัยดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงชนันพร ราชขันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงชลิตา แสงกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงชิดชนก คงมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงณภัสสร คุ้มดิษฐ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงดุสิตารัตน์ ศุภโกศล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงถิรพร พิมูลขันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงทิพย์ประภา ภูสังวาลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงธรณิศ ภูชุม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงปทิตตา ทินช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ ปองเรือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงปยรัตน์ ฉายา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงปยะธิดา ชัยอินทร์ศูนย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงแพรวไหม พรมเทพ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงมนฤดี ชินแสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงมุทิตา พิลามาศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงเมธาพร พันภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงเมธาวดี พิจารโชติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงเมสินี วิลัยพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงเยาวภา แก้วพิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงโยษิตา จิตรีชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงรัตติยา ชารีแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สุวรรณเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์สะอาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงรุ่งฤทัย พรหมมาวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงวรรณณา มาตรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงวรัทยา ศรีนวลลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงวิมนสิหริ เพียผือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงศศิกัญญา โพธินอก

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงศิริกันยา บุญแย้ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงสาลินี หลานวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงสิรินทรา จำปาแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงสุทธาสินี ยังศรีชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงสุปรียา แก้วใส
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี ขุนลาด
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงสุมิตรา ศรีอุ่นนี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ มอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงอโณทัย ศิริอรรถ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงอภิญญา ศรีชมชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงอลวรรณ อุดมศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กชายกิรติ ซากากุชิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กชายชาคริต ชาวเหนือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กชายไตรภพ สุขศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ทิพย์ลม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ พรมธิดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายอานนท์ คำลิม

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงกนกนุช บัวพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีสง่า
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สาสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงจิณนภา ทะราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงจิตติภา ประยูรทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงณัฐริกา บุษราคัม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงปรียาภัทร หลานวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงปณทิตา แสนคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงพรจิรา กู่ชัยภูมิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๔
เด็กหญิงพรรณณ์ราย พัธภกีน์ด

ั

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงภรณ์สุดา วงค์ไชยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงมัญชุสา โสภูเขียว
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงมัลลิกา ศิลธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงมุทิตา นาเจิมพลอย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงลลิตา สมเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงศคินา สุพรมวัล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงศรัณยา นิตุทอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ฤาศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร มุ่งสวนกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงสุภัสสร แววเพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงสุภาวิณี มุงคุณคำชาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงสุภิชญา ไชยโสดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงอธิรารัตน์ บุญจะนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงอนุธิดา เพียปอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงเอ็มมิตา โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายกิตติวัตร บรรดาศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงสุทธาสินี ปะภิระกัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายอัจฉริยะ ต้นกันยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงกมลชนก มุสิกวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงกรรณิกา พงษ์พรรณา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงกัญญาพร นาหนองตูม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงชนม์ชนก ชมภูพืน

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงทองพญา ภูขีด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงวราลักษณ์ วงศ์ละคร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายอิศริยะพงศ์ เพาะชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายจิรภัทร ภูหลักถิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายโชคทวี ทับทิมแสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ นามโตตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงวรดา ไชยเสนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๖

นางสาวสุนิตา ชิดชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๗

นายชินวัตร พันศรีเลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๘

นายธนากร อันไกรฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๒๙

นายธนาดล สมอหมอบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๐

นายธนาภร กันคำแหง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๑

นายพงพนัส ชิณเฮือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๒

นายพลวัฒน์ บูรณานุสรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๓

นายพีระวัฒน์ ภูวงค์ผา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๔

นายรณภูมิ ภูแช่มโชติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๕

นายศิวกฤษณ์ ไชยคำภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายเอกรัตน์ พิลาเคน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๗

นางสาวกัณญาณัฐ จันทะสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๘

นางสาวกุลวดี ภูแสงศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๓๙

นางสาวกุสุมา สีสมสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๐

นางสาวจริยา โพธิศรี

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๑

นางสาวจิรัชญา กิงพลอยเดิม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๒

นางสาวเจนจิรา บุญเกลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๓

นางสาวปนัดดา โสภาคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๔

นางสาวปยะภรณ์ อนันทะวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๕

นางสาวพชรพร หอมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๖

นางสาวศิรินาฏ คำบอนพิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๗

นางสาวสุจิตรา ศรีบุตตะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๘

นางสาวสุพัฒตรา เก้าแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๔๙

นางสาวสุภัตรา เพชรนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๐

นางสาวอรปรียา ช่างหล่อ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๑

นายเกรียงไกร เหล่าสักสาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๒

นางสาวชัญญานุช ภูสีฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๓

นางสาวธนพร แข็งฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๔

นางสาวปยธิดา นาละคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๕

นางสาวเพ็ญประภา โพธิศรี

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๖

นางสาววันเพ็ญ สายเสมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๗

นางสาวศศินา สีบัวฮาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๘

นางสาวสุจิตรา เบ้าเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๕๙

นางสาวโชติกา ปามะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายก้องภพ ภาวะโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายนวพล แช่มขุนทด
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายธนภัทร ศรีโมรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงสมบัติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ปญญารส
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงอรกมล อะยาวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสง่า ทางพาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงพัชรพา สมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงมธุรส ลือชาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ มาตคำมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายธนากร โกรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายสิรภัทร วงษ์คำคุณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงสุพรรณี หร่อยดา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายตะวัน หวังดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กชายนัฐวุฒิ จันทราช
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายพลาธิป มหาหิงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงพิตาภรณ์ ธงอาษา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายพีระพัฒน์ โซ่หนู
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายพีระภัทร เลพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เนืองภักดี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แฝงสีคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงสรัญญา แสงแอะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กชายตระการ ไชยกาศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงวัลพรรณ์ ชลาสุม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงชลลดา วิมุติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายชนิพล สินธุวาป
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายพาคินทร์ เลพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงนิญาดา หันชะนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายพิชิตชัย ม่วงทา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นามบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง้อง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายปลายฟา มะเมียเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๑
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงสริตา แน่นอุดร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงพรรณภัทร เขตวิจารย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงกรภิวา ตะลาโส
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงปลายฝน มะเมียเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงสุภา นามภู้
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงสุภัสสร ตำจอหอ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงอนุธิดา มาลุน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายอดิศร แซงวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายชินภัทร มิงศรี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายมาโนช มณีรอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายอชิตพล ศรีมุงคุณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงปยฉัตร ไชยพิเดช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงอมลณัฐ คำใบศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๕

นางสาวลัดดาวรรณ แสนบัณฑิต
๑๗/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๖

นางสาวเจนจิรา ปานคาน
๓๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๗

นางสาวพรพรรณ สาระชัย
๒๑/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๘

นางสาววนิดา โพธิหล้า

์

๑๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายชนาเมช บุญหลักคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายทรงยุทธ เจือมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงนำฝน ทองดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงสายสุดา ขุนอาจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงคณิตา พิมสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายฐิตานันท์ พิมสา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กชายปณณวิชญ์ เอกวิภาต
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายภัคพงษ์ กุลจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กชายอภิวัตร์ จงทะเผา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายอรรธพร พูลพรม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงเกศริน ศาลาคำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงญานพัฒน์ อู่เหล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ภูศรี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงปพิชญา รอดน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน ผาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงภัคนันท์ กุลจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงมนฑิชา จันเชียงมา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงสุพิชญา คำเพ็ง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงอาธิตา แก้วกงพาน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงนนฐิญา จันทร์มัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงสุจินดา วังพุธทรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงนันทัศน์ ชุ่มกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงพิชญาดา สมีใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์คำปอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงจารุภา พะประโคน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงบังอร รัตนวิชัย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงศิริกัญยา สมีใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิชัย

์

โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว แน่นอุดร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิชัย

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายนันฐวุฒิ ชนะชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กชายกฤษณะ ภูษาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เมาะราษี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญขันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ ตาดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงนลินนิภา ยางงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงศิริภัสสร เชือสาวดี

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายอภินันท์ ชนะชัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายชานนท์ หาญชนะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒน์ แสงหาชัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายศราวุฒิ วรรณครอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทราธูป
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงบุษกร พระนคร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงปยภัส นามพิลา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนางปุม บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงมณฑิรา ดีสุข
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงเกศกนก สท้านธรนิล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงปอฝาย ชาดาจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงเกศนี สุริยน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ทองพิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงแพรวา พิมพ์ศร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงวิชญาดา ราชนาวี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงอนัญญา อุปไชย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงรัฐนันท์ วงศ์ขุลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงธิติมา เนืองนันท์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โหล่คำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงชยาภา อินเสมียน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา จันทะแพน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา พรมบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายรณกร ม่วงจินดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายณ์ฐพล คำแสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กชายสุรินธร หนูกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กชายอาณัติ กำศร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายอิทธิชัย อ่อนบุญมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายเขมมรัฐ วัฒนกามินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายชินภทร ทับศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายพัสกร นูระสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายประกาษิต กิมชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงประภัสสร พวงพา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงปยธิดา บุตรพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงพิยะดา ชินนำพอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เทียบสิบ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ทับศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงสุวรรณา สุระกาญจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โชติธนพิพัฒ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงวงศ์นภัทร ผาบสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงปยธิดา วัฒโน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียบสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายธนากร นาส่งเสริม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายเศรษวัฒน์ สีเฮือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๗
เด็กหญิงศรินภาภรณ์ แก้วก่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงสิรารัญ เสียมแหลม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วกา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตบุรมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สร้อยสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงจิราวรรณ อาจจำปา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงนฤมล เลิศใหม่
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นรชาญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงนิมนิจ

่

ทัศวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงฟฤษณา สุขรมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง บัวระพา  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กชายจำรูญ มังครุดร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายจตุมงคล เหล่าคนค้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายชัยชนะ คำภาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายชาตรี เชือนาข่า

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายธนกฤต ใจแน่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กชายพงศกร สิงห์หลง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชาย . วรชิต ตะปนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายศราวิน ปาปะทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงชนัญธิดา พรสี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงวันวิสา วุฒิสาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงศุภัทรศร เพ็งพันศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงสุภาพร สว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงอภัสรา สันเสนาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงนริศรา ภักดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายกฤษฎา เลาราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กชายกำพล เหล็กโชติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายคณาธิปกรณ์ นามทะจักร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายชนะชล โคตรยอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กชายธนพล นารินนท์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีภูมาศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายพัชรพล กองทิพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายเพชรพัฒน์ โสมอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายภูชิต ชาวโคกขี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กชายวุฒิชัย โคตรประทุม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายสิทธิชัย หงษ์วิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ รสชาติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายสุวิทย์ ถูวะสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กชายอนุรักษ์ ใบมะลิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คงเพชรศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โสภาใต้
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงเกศครินทร์ ภูกัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงชนาพร ถึงปกชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงชนิดาภา รัตนะยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงทักษอร ปกปอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ บุตรจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงพรรณิกา บัวกอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงมณิสรา เทศสีหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงศศิธร ชูศร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินหวังสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงสุรินทร์ยา ฝายพิมาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา ทศศะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงอินทิรา แก้วแซง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงเมษนีย์ ปานเรือนแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายจักริน คามตะสีลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายจีรวัฒน์ อินภูมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสมรส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กชายฐาปกรณ์ ปานทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กชายตะวัน เสมาวัตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายนรงศ์ริทธิ

์

กิงวิชิต

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายนัฐวุฒิ สมจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายภัทรพล สังข์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายวุฒิชัย บุญสาร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ ปานช่วย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายศุปสิทธิ

์

โชติมีศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายอนุชา เชือกูล

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายอำนาจ บุญจอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงญานะวดี เทียงธรรม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงปวีณา หมู่หัวนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงยุพา จิตรมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เขิมขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงศิรินภา ปานเรือนแสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงอารียา โสระมาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กชายจิรายุ ทัพรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กชายนคร บุญยัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กชายชนม์ชนก เหล่าคนค้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายสะสมทรัพย์ วงษ์กองแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายยุทธภูมิ คำสวนมอญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายเข็มจักร มานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายธนาทิศ กลินพุฒ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายนัทพงษ์ กัญญาเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หารดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

โชคบัณฑิต
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายศิวภัทร มูลมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงวรัญญา จันทฤชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงศศิพร แก้วมูลมุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นันทะเขต
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงนริศรา คนฟูม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงนันธิดา อุฒพัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๖ เด็กหญิงประกายพลอย
ราดสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงศศิธร แถมภูเขียว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงศิริขวัญ ศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี แก้ววันทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงอรญา ทวีชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์ดวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เพิมกุล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายธวัชชัย กาสังข์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายธีระเทพ กวมชัยภูมิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ศรีเพ้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พงษ์โพธิไชย

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายภูธเนตร เดชศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายรัฐพล สะเภาคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายวรวุฒิ บุญเสถียร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์ หงษ์ขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายสิรภัทร พละศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายอนุชา หยุดรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายเอกรินทร์ กอสาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ ปาจะเข
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงพรทวี จันทร์ศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงมุทิตา เหล่าดิม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงยุพิน อินทรีย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงดาราทิพย์ เมินเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงจิราทร สอนสวาท
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทะภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงเมธิณีย์ หวยชัยภูมิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงอภิญญา เดือดิน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายสรศักดิ

์

จำปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายอัมรินทร์ คำละมุน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายอนุชิต ปานเนาว์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๖

นายสุทธิชัย มูลวาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายตชา โพชารี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงสุนิษา จาดย่านขาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงกัณฑาภรณ์ อินทะแสน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงทรายแก้ว ชูหลง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงธนัญญา ผจงจิตสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงธันยบูรณ์ คามกะสก
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงพัทธวรรณ โพธิทอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงไพลิน เกตุแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี อำทะวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงวรพินธ์ สานนท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา บัวกอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พิลาดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายธนพล แสนตุ้ย
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายศรายุทธ เขียนคำสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงกัณยารัตน์ เหล่าคนค้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ผาดนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงวราพร แสนเรียน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงหทัยชนก รวดเร็ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงเขมิกา บัวเย็น
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงจิราพร หงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงพิมผกา ปดทุม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สระแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงศศิวรรณ ดาวเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงขวัญใจ ศรีอุดม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๒

นายณัฐพร เรืองสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๓

นายสิทธิชัย ชะเอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๔

นายนครินทร์ เหล่าคนค้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๕

นางสาวกัลญาณี แก้วสีบุตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๖

นางสาวเกศสุดา เพ็ชชะภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๗

นางสาวชลนิสา จำปารอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๘

นางสาววัชฎาภรณ์ ใหญ่จันทึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๓๙

นางสาวอรวิการ์ ชาวนาฮี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๐

นางสาวอรัญญา รักษาศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๑

นางสาวรัดดาวัลย์ เงินคง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๒

นางสาวสุวิญชา คำทองสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๓

นางสาวสุจิตรา ขอดคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๔

นายเกรียงไกร ดาวังปา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๕

นายทิตพล จิตรวงศา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๖

นายเอกวิทย์ ปรีชา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๗

นายคมสัน สุปะติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๘

นายครรชิต สุปะติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๔๙

นายวชิรวิทย์ คำมูลมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๐

นายธวัชศรีมงคล กัณพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๑

นายพีระศักดิ

์

กินโนนกอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๒

นายภานุวัฒน์ ชัยวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๓

นายภูวมินทร์ เนืองนี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๔

นายอดิศร แก้วมูลมุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๕

นายเอกชัย สุวรรณชมภู

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๖

นางสาวชลธิชา ยาตาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๗

นางสาวมลธิลา สมพิมพ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๘

นางสาววิไล ยอดนำคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๕๙

นางสาวสุจิตรา พรมโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๐

นางสาวณัฐนิชา มูลผาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๑

นางสาวปนัดดา ซุนสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๒

นางสาวไอลดา คามตะสีลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๓

นางสาวลลิตา มาตรแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๔

นางสาวลักขณา ช่างถัก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๕

นางสาวทิราภรณ์ จิมมาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๖

นางสาวลักษมี เสือเปรียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๗

นางสาวกชกร คำโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๘

นางสาวเบญจวรรณ วิเชียร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๖๙

นางสาวพิมพ์ชนก จันดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๐

นางสาววิไลลักษณ์ แพงกัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๑

นางสาวศิรินาถ เงินโสม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๒

นายประกาสิทธิ

์

ขุนน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายศิวพล เหล่าคนค้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายนพนันท์ วันสีวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายพงษ์ศกร ตู้บุตรดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลาเสือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กชายธีรภัทร ปาไผ่
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๘

นางสาวจินตนา โชคเหมาะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทองสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงนาดาชา แววไธสงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงวาสนา โพธิพัฒน์

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงวรรณิดา นันทมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กชายธนนท์ แฝงดาหาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงกุลจิรา สอนสวาท
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๕
เด็กชายเกรอกเกียรติ มูลประโก

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายดิเรกชัย วิไลศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เสาสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายภานุพงศ์ วิชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายวราเทพ เทียบแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายศรัณยู จันเวียง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายสุวัฒน์ สีหานาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายอนุชา เมินเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายอภิชิต แกมชัยภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายศุภเสกข์ มุ่งสูงเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แนวเงินดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงศศิกาญจณ์ พันธมุย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงพรพิมล คราวกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงสิลาลักษณ์ นาคคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายขวัญชัย คงทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายภานุวิชญ์ โลดแจ้ง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายวรเนตร เอ็นดู
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โสทอง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายศราวุฒิ ช่วยตะคุ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายกิตติชัย รัตนโชคชัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงวนิตรา ทาขุมดิน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ อบมา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณพงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงอริสา พิลาบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงอินทิรา ปองทับไทย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงณัฐชา สีลาสม
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงอัฉรา นนยะโส
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ม่วงกรณ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายนพพร พรหมรีย์
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายวงศกร สงวนกลิน

่

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายอดิเทพ ตังภูเขียว

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายเอมิล ทองสีดา ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กชายอรรคถโกวิท บุญโกศล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายกิตติธัช อารยะถาวร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กชายธนวัตน์ สุขประสาท
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๑
เด็กชายเทพประทาน กระแจะจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายชาคริต มอญใหม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายศิวพงษ์ เผ่ามณี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายธนภัทร ศรีสร้างคอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายภานุพงษ์ ปานวิเชียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงศิริยากรณ์ ประทายนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงธิดาพร ชาวนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงชลธิชา คูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงสรัญญา อินจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงสรารี เกตุขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงพุทธมาศ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงพรสุดา ปนฟา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงจีระนันท์ แก้วครุฑ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงนุจรินทร์ ลาสุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีชมภู
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงนำฝน หมืนสีดา

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงฉัตรพร เถือนช้าง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงจิราพร ทวีทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายพงศธร ทิพรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายมนตรี เนียดไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงจริญญา มายอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ โซ่เงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ หลอดอาสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายเกษฎาภรณ์ นามหล้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายฐิติกร แสงลุน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายณัฏฐพล ทอยจัด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายธนกร ตาประดับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กชายปพน สิทธิวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายปญจพล บัวใหญ่รักษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายภูริทัต ทองทุม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายมงคล พรสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายรณนชัย ทองสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายวัชรชัย มะลิดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายวุฒิชัย ขันลุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายศดายุทธ พรมโยชน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายอดิศร อุ่นสำโรง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายอนุศักดิ

์

มณีโชค
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงชัญญานุช ทองไทย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงนาตาชา พุ่งอุไร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงปญจรัตน์ พริงพร้อม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงมุธิตา ทรัพย์สมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุดดาซุย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงสุมาลี ปาละศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงอภิสรา หมืนฤทธิ

่ ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงอริสรา สมสาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงอริสา ขวัญพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงอินทิรา รุ่งพิมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายฤษณวงศ์ ตันคง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายขจรเกียรติ จันเวียง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทวิสารสมบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายธนภัทร ดรนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กชายนริศ หมวดทองหลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ศรีธำมรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายภูวกร พงศ์มานะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กชายวาคิม ดลรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายสิทธิพล บุญสะอาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทุยเวียง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายอดินันท์ แก้วเวียงสิว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีคำม้วน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ วังยายฉิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาวสพุง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงชนิดา นิลผาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงณัฎฐนันทร์ คำภูเวียง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงปนัดดา น้อยการนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงประภาพร พลอาวุธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงภารดี ประกอบสิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงมลธิดา ประกอบดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงลักษณาวดี นาสำแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงลิสา สวัสดิเอือ

์ ้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงสุชาดา ไชยศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๒ เด็กหญิงสุนันททรานดา
อ้วนมะโฮง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงอริสรา เสมอเหมือน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายกฤษฎา วังแหว่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงแอนนี

่

ขันทนาลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กชายวัชระ แพงปสสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายกำพล หาญจางสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายธนรัชต์ ปยานุรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายธีระพงษ์ เขียวหัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กชายภราดร ภูมิคอนสาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ วัยสุวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กชายรพีภัทร อักษรณู
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กชายคงเดช เกิดโภคา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายคุณภัทร แพงจันโท

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กชายธนารักษ์ สาลีสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายปฐมกาล น้อยจันทร์วงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายฟาประธาน อุบลโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายศุภากร ดลราษี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ วงค์สม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายสหรัฐ ศรีธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายสิทธิชัย คำภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โอกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงชนิตา ตะกูลสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เคยการ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์ภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงธิติสุดา แพงไทย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงภัณฑิราพร แพงจันโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำมูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงศิริขวัญ บัวศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายเกริกพล โคตรธิสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ระบายศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสุนทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายศุภโชค น้อยคอนสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงนัสริน ปรีดีวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงพัชราภา สมวัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายวรัญู ฟูคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๗
เด็กชายวรรณทนากร เพชรออบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ รักซ้อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มณีโชติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กชายโชคชัย ยานี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายทิวทัศน์ โคตรเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายธนศักดิ

์

จันไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายธรรณธร ทองดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายธีรวัฒน์ บุดดีแหบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายภูวดล แซงสุพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายยศศรัญ ยามบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายวันชัย ยุระตา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายวีระพล อ้นสุนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ เยือกเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายสุพจน์ บุญสะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายสุภัทร บุญสะอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายวีรภัทร บรรเทาทุกข์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายกิจอนันต์ เกิดผล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ จำปาเกตุ
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายพงศธร จันทาทุม
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายอภิชาต ปองหล้า
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กชายธุรกิจ ดวงจิตร ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายจาตุรงค์ สุพร
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กชายณัฐวรรณ คงยืน ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายภูบดี ครบบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กชายนันทเสน แก้วหอม
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงปานวาด คำผาผุย
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ปอมตะขบ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงภัทชรา หล้าพวง
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงสิราวรรณ บุญมา ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงธิดามาศ คงมิง

่

๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงนิลวรรณ อาจปาสา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงอารียา ดอกคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ นามโคตร
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูสะอาด
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ บุดดาเวียง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านธาตุ แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทองปน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายเดชาวัต จันทร์ปนครบุรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กชายเจษฎา พิทักษ์พงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กชายอิทธิกร น้อยแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายนิรุต แก้วก่าน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายภูผา ปรืมประสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายคณิศร ชูช่วย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายมานะชัย แสงพิจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คำสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายถิรวัฒน์ มีสอาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธงทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายพิชิตชัย ชัยชนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงธัญชนก พันธุ์สง่า
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ มหามูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา วังภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงนริสา บุญเขือง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงปณฑิตา ทาเทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา นาส้มกบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ลาศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงนลพรรณ วงษ์เบ้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงพัชรพร โชคจันทึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงวิภาดา มุ่งดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงสุชาฎา หวนจิตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงชนษร ผิวทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงปยะพร เสริมศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงนิลลิณี ทิพย์รักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายชัชชัย ประสิทธิคร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายภาณุพงษ์ หงษ์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายภูวเดช วงษ์เชียงยืน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที 205

่

แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา มากเพ็ชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายวราวุฒิ แม้นบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงสุธาดา รถสีดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายฉัตรดนัย ประกอบดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายสุวรรณ ทศกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายนันทพงศ์ บุปผาวัลย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กชายธนชัย ดาพาโย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายเหมราช แสงราชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุทธิประภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายพลากร กองแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงอารยา เจริญจิตรกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายจตุรวิทย์ จิตมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงพิชญาพร จิตมาตย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายภูบดินทร์ แก้วจีน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงภัทรวดี หอมสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงนพรัตน์ แซ่โก๋
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กชายธีรเมธ อัมหะธร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กชายธนวินท์ จักษุทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กชายธนวิชญ์ จักษุทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

จันทรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กชายกษิดินทร์ จันทร์หอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงกุลปรียา เขียวนาค
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา อุปถัมภ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายณรงฤทธิ

์

คชสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงสิริญ อันวันลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร สมบูรณ์รัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงอารยา น้อยดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๘ / ๓๗๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กชายธีระพล แสนบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร นาคคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โฮมหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา เขียวเพชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายประมวล เบ้าคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี จำรัสภูมิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายธีระวุฒิ ล่ามสมบัติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายอธิป นะรา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายธนากร มณีศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงวิยดา เพลินลาภ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พุธไธสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายปารเมศ มีชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายนิสิต พุทธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงวาสิตา สุดงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา รักษาคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีษาพิมพ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายวิสิทธิ

์

สร้างนานอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงนริศรา นามสว่าง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงศุภิสรา เกตุภูเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายจักรรินทร์ หอมดวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กชายเอนกพงษ์ ใจตรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายเจษฎา ศิลาสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายฐิตามร ทองมูล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงอคัมสิริ พิมพ์แก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายภูวนาถ วงศ์พรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายระพีพัฒน์ มณีจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายอรรฐกร แสนหล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายธีรภัทร หอมจู
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงกชพร พลศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายปณณธร บางวิเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประกอบดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายธนภัทร แนววิลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายชัยยุทธ พนมเขต
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายเดชาวัต บุตรธา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงสุวพิชชา บุตรธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายชัญญา มีพวก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทจร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงเกวลิน มือดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายปริญญา สอนสุดชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงปวริศา ชาญเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อ่อนเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายอนุภัทร ล่ามสมบัติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงสิริวิภา ผานาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายอัครเดช ศรีสุวรรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงศิริพร อ่อนเงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายกิตติภูมิ ผุยนาเพียง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายภูวดล คันธวิชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงนัทธมน พฤฒามาตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงญาราภรณ์ แสนพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายวรโชติ ดอกจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สมบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายอธิยุต เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายเทพรักษ์ ชัยภาลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๓

นางสาวเสาวลักษณ์ นามจันดี
๒๔/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๔

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๕

นางสาวเกศรินทร์ เหงขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เติมวุฒิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงนริศรา เรืองเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงจีรวิภา บุญมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงชัญญาพร หาญรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงชุตินันท์ โภคานิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงนิสาชล แก่นสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๒
เด็กหญิงประพิมพ์พร บุญพาเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ประกอบดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงปารมี พันตาเอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงดาลัดฌลา ฝายพลแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๖
เด็กหญิงพรรณพฤกษา

อัยวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงปวีณนุช กองเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงภานุมาศ จรัสกาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสมอไว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๐ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายรักตกันท์ รังสุ่ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์เฉย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงกนกกัณฑ์ น้อยพา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ สีละพัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงพิจิตรา ขุนน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๖
เด็กหญิงเพชรนำทิพย์

ขจิตบุญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กชายรชานนท์ บุญศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงณัฐชยา หล้าคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายกิตติธเนศ

์

รุจิระกมลวิทย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา มหาชานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายศุภกฤต แก้วแกมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงพิมพ์รวี จันสนิท
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีกุดเลาะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายศิขรินทร์ ลิโป
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงณัฐญาดา หล้าเพชร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงสุภาพร คะระนันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงฐาณัฐดา หารี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา คำปอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงนิธิภรณ์ ชันธุระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงนนธิชา วงศ์กระนวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายอิงครัต
เบญจประยูรศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงปารวี ศิลปชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงอรดา เชิดโกทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงการเกศ แซงบุญนาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายธนชัย วิชาโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงวิภาดา กิจสาริกรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงรุ่งณรินทร์ เพชรแสน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงอรปรียา หมอยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายภูทิตย์ โคตะมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มงคลกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงอนิตญา ปรุงกำมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ คำยงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงเยาวพา รัตนปญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงวิยะดา แพงไทย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงจิดาภา จาดภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงวรยา ไกรทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายวีรวัฒน์ ขันมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงแพทชรี อัวนา

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ไวเหาะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา มูลบัวภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงนันทิตา ศรีพยอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายณัฐกิตต์ สาศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ชันธุระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา ลาบบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงปยวดี มีวิชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เตาะโธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สร้อยลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงอักษรธิดา วงษ์ธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงอริศรา สารธิราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายนิติธร เตชไกรภักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายกิตติภูมิ สิงห์หา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายปรมินทร์ ร้อยพิลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายกัลลวิศว์ อุทัยนูญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายพงษ์พิศุทธ์ ศรีหาคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายชุติพนต์ นวลน้อม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เข็มบรรจง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายชิณณวรรธ คำผาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กชายณัฐดนัย โปลาแสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุสีชา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงกัญญาภัทร ครคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ปะดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กชายชญานิน พันธ์ยุลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงกชนล สุนทะโรจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงกิตติวรา ฮุมเปลือย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงนิพาดา สำราญจิต
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ คึมภูเขียว

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ชาญบ้านห้วย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายธัญญเทพ คุณธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายวิรุฬห์ หลาทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงจิรัชญา ธวัชสุภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ชัยคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงชญานิน ศิริเบ้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กชายชนาธิป โจภูเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงนวินดา สืบสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายสรัช ยศคำลือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงภัสดา ไชยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคสุวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชีพอุบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงอนัญพร กล่อมเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายจารุพัฒน์ ล้านสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมณะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายตะวัน อ้นวัลลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายธรรมรัตน์ อุดม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายจักราวุฒิ แก้วดวงศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงนริศรา ใจร้อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายวิบูลย์ศักดิ

์

น้อยบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน จ่าเหลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายมหัคฆพันธ์ โชคบัณฑิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พูนสิทธิโชคชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงรัตติยากร โฮมหงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงพิศลยา บุญประคม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงนริศษา คำภาพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ พลยศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงภักดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร รินอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายโบมินทร์ โบราณมูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายนวัต เต็มแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายธนิสร
กาญจนระพีพงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงปุณฑริกา อินทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงอรณิชา วงษ์รัตนานุกูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงทัตศิรินทร์ มุกดาปกรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงชโรชา ถินถาน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ฐานะยัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายภูผา แก้วทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายวรเมธ โภคทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงสลิลรัตน์
ดีบุญมี ณ ชุมแพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงณิชา จิตเสงียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ผาพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินรีย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงแพรทอง เศษวิกา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมพ์พล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงปติพร ปญเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายกษิวัฒน์ สอนจ้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงนริศรา ลีกอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายเทวารัณย์ บุตรสมบัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงญาดา ดลราษี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงณัฐชา ชัยคีรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายแทนไท นันหมืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายรัฐชานนท์ อัปะมะเย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กชายรชต สืบสาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายพิชชากร พงภักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงอภิรักษ์ หีบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ เตโช
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ปนทิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายสันติภาพ สายทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ชำนาญรบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงจิราภา หมืนภูเขียว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายอิทธิพล นวลกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังทิง

้

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายศราวุฒิ อ่างบุญตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังทิง

้

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จ้อยเพีย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังทิง

้

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงศรุตา เกษียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบังทิง

้

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงพิมพ์นภา โสดา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงปยธิดา แคชัยภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายกวีวัฒน์ จินาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายอดิศร จันทร์โท
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงจิตตรา หาวิชา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงชุติมา พรมวันทา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงปนัดดา แดนวงดร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงปนัดดา สูงเดช
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงกิตติญา ปุหลิด
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายศักดินรินทร์

์

โสมนัส
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายวีระพล ทองประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายอำพล คำภูเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงธัญญลักษ์ จันทร์แท้
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงภัทรภร สวยสะอาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงนลินลัดดา คานราบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงกมลชนก กริชนอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงสิริเสาวภา แสนบัว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงญาดาวดี สิงหนุวัฒนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายคมสัน อิดอำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายศุภณัฐ รักขันแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายณัฐพล แก้วเมืองน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กชายธนกฤต แก้วผึง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงมนสิชา คนเฉียบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายจิระพงษ์ สีภูขน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงอรปรียา สงค์แก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงเบญจา หาวิชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายมูนิติร์ ขำผิวพรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงขวัญแก้ว บรมฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงปรินญา ดาวเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุทธาศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ ประจักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงปภาดา ยานประเสริฐ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บินศรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายสุทธิราช จันทปลิน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายธีรโชติ วงษ์เวียง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ เทาดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ คำเหลือ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงนารดา ผิวอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงสุธีกานต์ บัตเลอร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงประนิดา กฤษกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงพิชชาภา โชติประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายสิทธิชัย บันลังค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ นาราคราม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายอรรถพล พรทุม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ พลทองสถิตย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงอารีนาร์ คนเพียร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ชาลีเอ่น
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกรอุมา สารู้
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ กรเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงระพีภรณ์ ชัยคำหาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๒
เด็กหญิงธนัชญาพรห์ สังข์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงอรปรียา วิชาโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงกุลกันยา

ดีบุญมี   ณ    ชุมแพ ๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงธัญพิชชา พรมผิว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กชายสุทธราดร ภูครองจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สร้อยสูงเนิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ กองอ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายปรเมศ ต้นกันยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายปุณณวิชญ์ ทานะผล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายปณณวัฒน์ ทิพยสหัสรังสี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กชายรชฏ จันทะวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายฐปนรรฆ์ อ้นจำปา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กชายกันตพัฒน์ เพ็ญศิริวรรณกุล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายณภัทร ทบแก่น
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายกรรวี ศรีสงคราม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงกรทักษ์ ทวยภา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงนันทชนม์ ศรีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงปทมาวดี แก้วศรีโท
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงชนิกานต์ แสนสมบัติ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงอติกานต์ ระยะเชิด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงเลอมาน อดทน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงคณาพร อยู่อ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงปลันทนา มีชัยมาตย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงไอริสสา กัลยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงปฐมพร มีเถาวัลย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงสิริกัญญา เศษวิกา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงณัฐวิภา พลนิกาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงนิลนภัส พันธุ์พล
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงณัฐวดี นนท์ขุนทด
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๑
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ภูคำผาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงยุพาสินี สงคราม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงธนัญชนก ชัยอัศวรักษ์นุกุล
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีอรุณเอียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กชายพงศภัค ปกกะสีเนย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงไพลิน ปดชาเขียว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงนิรชา โพธิหล้า

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ภาศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายจักรชัย กล้าหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงสุพิชชา มหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีตองอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงโสภิตา แก่นภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงจิตรา มาไทย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงอนันตญา ภิมลนอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงณฏะวัน หัศภาคย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงญาฑิตา คำหนองไผ่
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงอริสรา เต็มบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงสิริยากร พิมพ์เพ็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงพรรณปพร จันทรสูรย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงศศิพร ด้วงคำ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายพีรัชชัย แย้มศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายตะวัน ติคำรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายสุเมธ แซ่ยี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กชายวีรวุฒิ แสนเวียง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงเพียงตะวัน แก้วแก่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงศศิธร ศรีเทชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงธนิกานต์ ขันอาสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงปาณิสรา บุญญานุสนธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงณัชชา วรเวชกาญจนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงจรรยพร สุขบัว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงอรพลิน หงษ์ชุมแพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงสุภัชญา จูมศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงชนิดาภา พันพลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงปติพร จันโทศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงศิริมินตรา เหล่ากนทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงศิรดา แพงวาป

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายธนกร ทินบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายธนโชติ เพชร์กล่อง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายปยพล กาฬพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ผอสูงเนิน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายพัชรชัย วันทนี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายกฤษณะ ขวัญดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ชัยบุตร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายสหรัก คุณะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงดาวเรือง ทองเหลือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงปลันธณา แสงมณี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ธงภักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ปารี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงพรพิมล เอกพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล พันพลอย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงวิชุดา ทองทับ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงดาริกา เอือเฟอกลาง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงสุมิตตรา สาวิถี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงพรรณวสา รินนะศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงสุวิดา อารีปริอาทร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงจารุพร คุ้มชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อิมหนำ

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายวสุพล เพียราษฎร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายราเชนทร์ เชิดชู
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงจรรยพร ลาภชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงจิตตราพร นาโพนทัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี เข็มทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงธนิดา นิลวัลย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงธนารีย์ พลนิกาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ ใจเอือ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงจตุพร บุดดาพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงกชกร เจือคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงปรียา ซุ้ยไกร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงพิมภิมาย วังพิลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงวาสนา คำพุทธา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงพลอยพิมล วินิลผล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายภากรภาคย์ มุ่นเชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายอชิรวิทย์ โชคสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายกิตติกร ไพรวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายกิตติภูมิ โพธิราช
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กชายชาญนิติ สุทนทะโรจน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายเอกชัย แสงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายเปรมศักดิ

์

สอนจ้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายอภิวัฒน์ วิชาผา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายจิรภัทร โพลีชัค

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายพงศกรณ์ มังมูล

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายธนากร นนธิบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ แซงภูเขียว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายสิทธชัย เข็มลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กชายปณณพงษ์ เชือปอง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงปยนันท์ สีหานาค
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงนฤภรณ์ อินทร์สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงสุวพิชญ์ คำโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงขวัญจิรา สุวิทยะศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงอภิรดี บุญเกิด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายปวริศร์ ถานคร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงกมลพร ทองวิเศษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ คำพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงจรรยพร กาบิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงสโรชา โคตรโยธี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงวรรณ์วิษา เมืองพนอม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงกฏชกรณ์ สิมศรีพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กชายปุริม ภูมิภูเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กชายกฤตภัค กรวิรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายธนธรณ์ มณีศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายชาณุวัฒน์ ใคร่ภูเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนภูเวียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีเวียง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายสืบสกุล พรศรีระ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงศุภษา สิงโต
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอภิสรา ดิลกลาภ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายธนพล แสนสีคำม้วน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงพิมพญา สุรารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ วงชารี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายพัทธพงษ์ วงษ์ลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงอลิส แมคคีธ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงศริษา ศรีจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงอภิญญา อุ่นสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายกิตติบดี ราชศรีเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายธเนศ สาสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายปญญาพัฒน์ ฤาวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงจริญา อุ่นสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงอริศรา สิทธิเสนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กชายเดชาธร สุวรรณรัตน์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายนิธิ แสนเวียง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายจีรพรรณ หนันอุทธา
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายสันติสุข มีกระแส
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายณัฐพร จันภูเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายนิติภูมิ หมวดเหม็น
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงปริดา ลาปะ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา พิมหานาม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองพันลำ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงจิรัชญา ลาปะ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายวรกานย์ สีบ้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงเกวลิน แข็งแอ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๓
เด็กหญิงโฉมศิริณาษา

เพ็งบุโฮม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดาปะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงวิยดา เพียคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์แย้
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงศศิประภา ลาสอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศิริพร สีพอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงสุณิสา โคกสีนอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายทรงสิทธิ

์

มีชัย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงปทมา คำพาพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายเมธวิน หิรัญรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำใบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายทวีรัตน์ หงษ์แดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายสพล หนันอุทธา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กชายประพัฒน์ แหล่งวัฒนา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กชายวรากานต์ จันทวิมล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีประชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ หนองผือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงอนงค์นาตย์ ไข่ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อภิรมยานนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี ลัดเหลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงนิสาชล สุริยะวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงประภัสสร วงษ์โคกสูง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ เทียมแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงพัดชา ชาติสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล จันภูเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหอย ทาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๘
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ โคตรสมอ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายธนพล อุ่นแพงศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงสุชาวดี เถือนสมบัติ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายสราวุฒิ ธรรมวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายอนุสรณ์ ขุ่ยจิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงตะวัน แก้วง้อง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แช่มช้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๖

นางสาววิกานดา สุดตาสอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายสิทธิชัย เหมือยฝน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร งามฤทัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายรัชโยธิน ขึงภูเขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กชายศรีไพร ธรรมชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายวัชระ สวยกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงธรรมวิภา อุ่นสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงฐิดาภา จำปาทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงชลลดา วิเศษดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเจิม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายพันทิวา ทะหวัง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายสราวุฒิ คำอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายเฉลิมเกียรติ สีลำโกน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายธนกฤต ทำบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายนันทยศ แก้วดวงจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายพานรินทร์ กุลบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายพิทักษ์ ฝาดภูธร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่างจูม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเนาว์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิตรักสินธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ ตีทศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงวาสนา สวามิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงกนกวดี มูลบัวภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายจักรินทร์ พิทักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กชายฐากร เจริญยิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายธันวา ปานปอม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายนพรัตน์ แก้วง้อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ จิตรักสินธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายอนุรักษ์ แดงนาเพียง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายจิรเมธ บุญยะอนันท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงกัลยานี เถาหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เฮ้ามา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงปนัดดา แก้วมูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงศศิพร พรคำเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายณัฐกร วันนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายนิภัทร์ เพชรรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายกิตติธร ปองจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาวชายโขง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายปยะพงษ์ ทวีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงชลดา มูลจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงปาลิตา ทำบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงพรธิวา เฮ้าจำนงค์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงพิมพิมล ไกรทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงพัชราภา ศรอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงวริสรา ราชบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงศศิประภา ศิริมนตรี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงสิริยา ชุ่มโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยศพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงชดาพร ศรีจักร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงอารียา ทอนจรุง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายธนกร กุลบุตร
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายเอกลักษณ์ กระพันธ์เขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมพิมพ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงพนิดา ตูบสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงภิรมลักษณ์ วันแก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงปณิดา แก้วบัวขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายภัคพล วันแก
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงปนัดดา คำมา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงนีรนุช ชัยนอก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายจักรพงศ์ พงสะพัง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงวริศรา จันทร์โสม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ

์

สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายปญญา เปาหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายวรินทร กลางเมืองขวา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายปุณยวัฒ ต่างใจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงจันทิรา พินิจกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายอิทธิชัย ถำขีนาค

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กชายสุรัตน์ ขันธะชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กชายพีรทัศน์ ภูมิพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กชายอนุรักษ์ จันทาม่วง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายศักดา ภูลม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายพีรภัทร
แก้วพลตระกูลชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายเอกพันธ์ ตันมิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายธันวา แสนตระกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายรังสรรค์ นิลพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กชายสุกลวัฒน์ คำภูเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายชัยนุวัฒน์ วิรุณพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แสงพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงมัญฑิตา เขียวมี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ตัง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงสุธิดา สำเรียงรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงจินตนา ชินจักร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสุวิชญา นะสี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงเหมือนฝน วีตระกูล
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายอนุชา ประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงกนกอร คำขวา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ กุลรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ผิวชัยภูมิ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงศ์พรม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายธิติพัทธ์ มหายศนันท์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงสุธิตา วีระออน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายนพรัตน์ สิงห์กุล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงอนันดา แก้วสุข
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงมัชฌิมา แสงพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงอารยา สิงห์สนัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กชายเกริกเกียรติ อ่อนพิมพ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กชายสมศักดิ

์

เต่ยภูเขียว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายอัษฎา สารลึก
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงสุนิสา พรมพิมพ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงอัญญาวดี วิเศษเลิศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงสุวารีย์ ขาวหนู
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงกิงมณี

่

มาระศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายกิตตินันท์ ปอศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายกรนันท์ แก้วแก่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายชาติกล้า คำบุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์พลทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายธีรเกียรติ ทองอุบล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงนฤมล ตองอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงนุศรา ภิเภก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงปยนุช สุจจริต
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายปยะศักดิ

์

สาละมูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงพนิดา แซงสุพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงพรนิภา เจริญวัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงพิชชาพร สุดตาสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายภูมิภาลี เจริญทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายวิวัฒน์ เกตุอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงศิรดา แสนหล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายสหชัย พรประทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงอรหทัย สัตตะโส
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงอรรินทร์ สมขุนทด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงอินทิรา ปากศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ธนูทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงเกษลิน ขุนพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายจักรินทร์ แสงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงนันทนา แพงแซง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายพรหมสร พลสิงห์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายไพศาล พาแพง
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายยศพร แก้วแก่น
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ บุตุธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงวรรณภา สีนวน
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายวรายุทธ ชัยบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญประครอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายธวัชชัย ดีบุญมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงนิชนิภา คำควร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายพีรนัย นำดอกไม้
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์มหา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กชายไชยพยศ ลาปะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงพณิดา น้อยโนนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงกมลชนก มังดินดำ
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กชายนที พรสูงเนิน
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงวารี มีแป
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พระริต
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายธีรเดช ยวงอ้าย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงกานต์ชนิต ทำประโยชน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงอารดา พันธ์ชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงมัณฑิตา ทองหอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายปฏิพล บุญสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายเจริญทรัพย์ สุดบุรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กชายณัฐติพงษ์ อัตถาภูมิ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงกชกร กองอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เอียวสวาท

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงดารานาถ เขียวแป
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงนภัสร พรมวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงวิภาดา แก้วเวียง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงวิยะดา วงศ์ภูธร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกษแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชมพู
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงอมรประภา ชาญอาวุธ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ศักดิดาวงค์

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายวีระชล บัวเข็ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีแหงโคตร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กชายอดิเทพ เหมือนแซง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายอภิวิชญ์ น้อยอำคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายสุรเกต ศิริสม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายจารุวิทย์ พรมเวียง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายชนะชล ลุนอุดม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงจารุมน พรมเวียง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายกฤษณะ น่วมแหวว
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายวีระพงษ์ เหลือถนอม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนเสริม ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา โคตรมี
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองภู ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงสุทธีตรา ดาบจันทร์
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงญาณศิริ กามูลละคร ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงธิดาพร แสงใส
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กชายพีรภัทร กามูลละคร ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายภูรีภัทร ดาบจันทร์
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายนันทวุฒิ แดงสา
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ พูนแสนดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงสุนันธร แสนพุทธ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงอภัสรา ใจบุญ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์บ้านค้อ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายกัณฑ์กิตติ แวงโสธรณ์
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงพรชนก ภูทองบ่อ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงอภิญญา แอแดง
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ สุขราช
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายปวรวิทย์ ดิลกลาภ
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายวีระภาพ บริวงษ์
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงปริฉัตร เจริญขวัญ
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายนฤบดินทร์ คำอ่อน ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงพิณพิชา จันดีวันทา
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงณิชา จันทร์ขาว
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กชายวิราษฎร์ สมัยภักดี
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา มีกุดพันธ์ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายธนภัทร แวงเจริญสุข
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายตันติกร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ภาพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เกียมา
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายธีรภัทร คำโส
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายชาญศักดิ

์

ทัพธานี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงกิติยาพร น้อยเนาว์รัง ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงประภัสสร ปอมยายับ
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายศิวะกร เชือสมชาติ

้

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๑

นางสุนาง แจ้งน้อย ๘/๓/๒๔๘๗ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๒

นายนิพนธ์ ลุนลอด ๑/๑/๒๔๘๙ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๓

นางบัญญัติ ลุนลอด
๑๐/๖/๒๔๙๓

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๔

นายบุญถม แก้วแก่น
๑๒/๑/๒๔๙๓

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๕

นางปน แก้วแก่น
๒๕/๑/๒๔๙๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๖

นางวัฒน์ บุญเรืองลือ ๖/๙/๒๔๙๕ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๗

นายประเสริฐ เมฆขุนทด ๕/๗/๒๔๙๗ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๘

นายบุญมี ศิริแวว
๗/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๗๙

นางทองย้าย หมืนยุทธ์

่

๗/๑๐/๒๔๙๙
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๐

นางทองอินทร์ สงคราม ๑๙/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๑

นายไพฑูลย์ เจิมแสน ๑๐/๒/๒๕๐๒ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๒

นางบุญทำ แก้วแก่น
๑๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๓

นางทองดี ศิริแวว ๙/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๔

นายสุกรรณ หาญโย ๑๐/๖/๒๕๐๗ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๕

นางเครือวรรณ โนนชมภู ๑๐/๓/๒๕๑๐ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๖

นางสมสมัย แสงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๗

นายแสง ดิลกลาภ ๕/๑/๒๕๐๐ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๘

นายชาญชัย เฉยขุนทด ๔/๑๐/๒๕๐๔ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๘๙

นายรัตต์ กลัดกลีบ ๑/๑/๒๕๐๖ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๐

นางสาวคำกอง สุวรรณเหลา ๑๐/๔/๒๕๐๖ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๑

นางแสงเดือน ยุทธหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๐๖

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๒

นายสมบัติ ประทุมชู ๒๐/๓/๒๕๐๗ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๓

นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
๑๑/๑๑/๒๕๑๐

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๔

นายสุชาติ จิตรบาล
๑๔/๘/๒๕๑๑

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๕

นางสาวดวงใจ ประสีระเก ๕/๓/๒๕๑๒ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๖

นายวีระ มาทวงษ์
๑๖/๙/๒๕๑๒

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๗

สิบเอกสมหมาย ทาโบราณ
๑๐/๑/๒๕๑๓

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๘

นายนราดล คำสิงห์ ๗/๙/๒๕๑๔ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๔๙๙

นายเจริญ ปองดี

๑๘/๑๑/๒๕๑๔

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๐

นายสวัสดิ

์

รัญระนา ๔/๗/๒๕๑๕ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๑

นายแอน พรมรักษ์
๑๒/๓/๒๕๑๗

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๒

นางสาวเมธาพร ไชยคำ ๔/๖/๒๕๑๗ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๓

จ่าสิบเอกอภิชาต พ่วงฉำ
๒๙/๙/๒๕๑๗

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๔

นางกรรวี กาบแก้ว ๔/๒/๒๕๑๙ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๕

นางพรรณทิพพา มะทะฤทธิ

์

๓๐/๓/๒๕๒๐ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๖

นายอังคาร ทัศน์วงษ์ ๔/๔/๒๕๒๓ วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๗

นางสาวธัญญาภรณ์ ภูวงษ์ไกร
๑๙/๕/๒๕๒๓

วัดสามัคคีชัย สามัคคีชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายสุขพัฒ มาตย์สมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายจักรพงษ์ โพธิศรี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายจักรินทร์ จันทุดม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายจุลศักดิ

์

สืบสุนทร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายชัชวาล ไชยศึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายทวีพล โคตตาแก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายธนธรณ์ ดอนนคร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายธนพงษ์ สะตะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายธวัชชัย ยศธสาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายนฤเบศร์ เอกตาแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายพัสกร แก้วประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายภราดร พรมมาตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ เริงสำราญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายภูธเนศ เหล่าสุนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายวัฒนา คำแท่ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีลากุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายอมรเทพ สรานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายอานัด อยุ่สุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายเอกพันธ์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจนถูกใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงบุตรศราคำ วงเทเวช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงพรรณนิภา ดวงสิมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงพัชรา โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงศริญญา โพธิศรี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดิผล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนสีมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงอารียา มาลาพัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายสันติสุข มูลเสนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ น้อยสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กชายธนสาร ประทีปทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายนครินทร์ แสงจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายนัฐนันท์ โพธิศรี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายเปรมปติ ไชยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายสายฟา คล้ายปาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงจารุเนตร เอกตาแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เนืองคำอินทร์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงฐิติมา น้อยนรินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขันทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วใส
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงปานแก้ว ปานเหลือ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงพรชนก สุวรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงพรรณวษา มีศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงนัทธกานต์ อินทวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สละ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แสนบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงศรัญญา ธิวาพัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล แสงคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงศิริกัญญา สีนูเดช
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลต้าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีพันธง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงอภิรดี บุตรวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๑

นางสาวขวัญนภา ครยก
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๒

นางสาวสุจิตรา เอกตาแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๓

นายณัฐพล แสงห้าว
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๔

นางสาวจิราพัชร คาระโส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๕

นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๖

นางสาวดุษดา ศรีมงคล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๗

นางสาวนัฐนันท์ บุตรโคตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๘

นางสาวพรพิมล พิเคราะห์ผล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๖๙

นางสาววิภาวรรณ ปลังกลาง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๐

นางสาวศิริพิชชา โพธิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๑

นางสาวอัจฉรา หมืนคำยอง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๒

นางสาวอาทิตยา สีลากุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๓

นางสาวอาระยา สีฮาด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๔

นางสาวอรอุมา ขันโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๕

นางสาวอุรัสยา บาลพิทักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๖

นายจตุพร สีลาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๗

นายธรรมรัตน์ สะตะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๘

นายสามารถ นามหานวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๗๙

นายวิวัฒน์ จันทร์กลิน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๐

นายณัฐพงษ์ คงอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๑

นายจักรกฤษณ์ ไชยเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๒

นายอนันต์ อนันติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายเพชรอนันต์ พันธุ์เดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายกฤษฏา มหาเหมียด
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายเจษฏา ฉัตรพิมาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายชญานนท์ มุ่งหมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายชัยณรงค์ ปญญะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายเชษฐา หัสดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายธณรัฐ ทิพยมาตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายธีรเดช แซ่ตัง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดหล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายนันทวุฒิ ทองดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายพงศธร โพธิศรี

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายพันธุ์ศักดิ

์

กรุงพลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายภบบัณฑิต เฮวชัยภูมิ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายภราดร โฉมวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายภานุวิชญ์ ภูทองเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายมงคลชัย วิชาผา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายวรบุตร เอกตาแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายศรายุทธ หงษ์สีทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายศิริวัฒน์ สมปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

เอกตาแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงกัลทิมา เอกตาแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงขนิษฐา หัสดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงชมพูนุท ชูเชิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายพีระพล บุตรแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายวัยวิทย์ โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายศักดิดา

์

แสนบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายสิรภพ กรุงพลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงนันทิตา ผิวผัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๑

นายชัยวุฒิ อุปนันท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๒

นายธนพล หมืนขันธ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๓

นางสาวภาวิณี โมรานอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๔

นางสาวผกาทิพย์ แก้วชมภู
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๕

นายชินพล สุนีย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๖

นายภัทรพล ควรเลียง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๗

นายทัศรายุทธ แก้วพิลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๘

นายสิทธิชัย คำอ้อ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๑๙

นายก้องหล้า ผ่องแผ้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๐

นายตะวัน สุวรรณ์เวียง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๑

นายทิวากร แก้วจันวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายทิวากร ชนะวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายพีรพัทธ์ โหว่ภักดี
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายอภิวิชญ์ สีทาแก
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายปรีชา รางเวียงคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายพีรพล บัวสมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงมุทิตา บึงอ้อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงวรกานต์ แสนบุญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงวรินทร สีปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงวริศรา ลุนสะแกวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์พิลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงสุภัทรา น้อยลาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ศิริจันมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จันขุนทด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายยศกร ชุมแวงวาป
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงขวัญสุดา ประทุมโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงยลดา จันฝาย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงอรดี ทับทิมหิน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงจุพาพร ปานจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา รัตนปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เขียวสะอาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา หล้าบาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงวรรณวลี ศึกษา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายปริวัฒน์ แซ่โค้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายสิริวิชญ์ กันหาลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงพรพิมล กุระจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายโสภณัฐ โสชัยยันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงวัลลภา ประเสริฐสังข์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายธนิสร แก้วมาตย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายธีรเทพ สิงห์โสภณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายฤทธิณรงค์

์

ขันธะชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายสุรชัย พันธ์ุกาฬสินธ์ุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายอนุพนธ์ น้อยเสนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายเอกนรินทร์ ปจชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงคุณัชชพิชญ์ ประเสริฐสังข์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

พงค์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงคำภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๒ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กชายเทพหัสดี กลางโหลน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายปรเมศ ศรีชมภู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายพีรภัทร โพธิไพร

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงจีนไดออน เฟอร์นันโด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วมาตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ครบุรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงพัทธรินทร์ บุญตา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงโสภิตา บุญมาไชย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กชายธวัชชัย เข็มลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กชายธีระพงษ์ สีระวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กชายมนตรี บัวคำภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำรัสแนว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิระศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ประโพธิชะนัง

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงทิชาภรณ์ หาแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงธัญญาพร คำแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงสิริยากร ทศพล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ขวัญประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงอรัตติญา ธารเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายภานุเดช โคลงกาพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สาริยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กชายประวิทย์ โคตรท้าว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายภูวนิชย์ ศรีหนองบัว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กชายสัชฌกร ลือยอด

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงภัสรา ศรีประย่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายวันเฉลิม ลุนจุนละ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายวิสา ทองดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายดณุชัย อาสนะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๘

นายณวรา สมสนิท
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๘๙

นางสาวอรพิน วิเศษพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๐

นางสาววรนารถ สังข์ศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงวรนุช สังข์ศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๒

นางสาวสุพัตตรา ค่าม่วง
๑๓/๐๙/๒๕๓๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์ชัยยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายพงศกร อัตถาภูมิ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๓ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายกิตติกร คำแสน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายชนินทร์ พรประสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงพิยดา ช่วยจิว

๋

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงกชกร โคเมม
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงโชติกา สมพาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายพีรัช เขตหนองบัว
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงประภัสสร กงแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงอริศรา เกษษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงนานา ผาจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงดวงฤทัย ปานนี

้

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายภากร กงจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงวรัญญา นามแสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลาอาจ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงศศิธร เหล่าเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงรุจิราพร สรสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กชายพิชญทัศน์ บุญพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กชายนิธิกร ไทยวังชัย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงสุรีพร แพงวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวะรา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายสุนทร เหล่าภูทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายศุวัฒชัย เพ็งวงษ์ษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายพัชรดนัย ระเริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงนันทิชา หนุนเภา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงเมธิกานต์ พละมาตร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงศิริประภา คำอ้อ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สว่างพฤกษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงธิติยาพร พลธา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สายบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงกชนาฐป หมอกชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงกัลยา ไชยวงษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงอัจฉริยา วงกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายกานพงษ์ ราชวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พิมพ์วงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายเจ็ดฮิวส์ วิลเลียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงอารดา ศิริกิต
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๔ / ๓๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กชายสิรภพ แพงพรมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงชไมพร พรมแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงชาริณี โชติทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ภารจำลอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายนันทภัทร ชุมพล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายเอกลักณ์ เรืองสุที
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กชายภูมินทร์ ไชยปญหา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงนิจวิภา จันทร์เทาว์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงณัฐวรา น้อยหว้า
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงจันทภา ศรีวิชา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายนพรัตน์ นารินนท์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๒ เด็กชายณรงค์ฤทธิฐากูร

์

ชาอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายณัฐภัทร สิทธิวุฒิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายจตุพล โนนท่อน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงอาภัสรา แสนสีมล
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายวนพล โอโน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายศุภชัย นามแสง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายวิทยา ใจกว้าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายธนากร วันอาทิตย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดาทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายขวัญเมือง สุภา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายภานุวัฒ์ โภคะ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ เต๊ะปานันท์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงรักษณ์สิยา เทียมสน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายภัทรดนัย ประทุมชัย
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โสศรีทา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ สุปชชา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงธิติวรดา กาญจนาภิพัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์ชารู
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กชายวีระพงษ์ กลินไธสง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายวีรภัทร ทองลวด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กชายอรรถชัย กงทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายพุฒิธร วุฒิเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงวิราวรรณ พันธรูป
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงพิชชากร ชิณศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงอภิญญา จันบ้านคลอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงสุภิสรา พันหล่อมโส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรคง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จำปาหลู่
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายอธิลักษณ์ สุภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายกันตพัฒ โอโน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงวรรณพร อ่อนธรรมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงสุดาพร สำโรงแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงโศภิตนภา สมบัติทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงเกตน์สิรี มลสินธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงปณิตา อำนวยพานิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงสุธิดา จันตะโย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงณัฐฐธิดา แฝงทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงพรยมล ผารุ่งเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายธนากร บัวภู่
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๑
เด็กหญิงสุวรรณเกษร

สุจริตจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงนรินทร เสียงสาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงกุลจิรา ธงหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงนาตยา พินิจมนตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ บุญพูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงสมิตา วงแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ แสงฉิมมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๘

นายพิทวัส เปศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๘๙

นายธนโชติ ศิริบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๐

นางสาวตติยา แสงยุติธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายจักรพงษ์ หงษ์แก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายรักสถาพร บุญศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงกมลพรรณ คำน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงชลธิฌา จะตุเทน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงวริศรา ศรีจันทร์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กชายนภัทร์ อุทัยแสน
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

อรรคษร
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายทรงชัย มณีนิล
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงกมลพร ขันแข็ง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายจิรกิตติ

์

พิมพิทักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงพรวิมล สร้อยบับ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงฟาใส หมืนแร่

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงภัทรภร สาครเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายพีรภัทร ศรีอรห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๕
เด็กหญิงประกายดาว อ่อนสุด

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กชายพรรษกร ดอนกระจ่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงหทัยรัฎ ออลค๊อค
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายนัฐวุฒ ตินานพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงสุธิมา แก้วบุญเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงสุญานิกา นาซีก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กชายภานุวัตร์ ชัยนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายภูมินทร์ อนุวาฬ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายธีรภัทร รัตนมงคล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายสิรภัทร ตันเงิน
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายธรรมรัตน์ กองเกิด
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายภูวนัย ต้นโลห์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กชายวัชรพล เกติยะ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายศุภกร จิตกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายศุภชัย อ่อนสุด
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงประภาสิริ โฮ้หนู
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงอธิชา ชุมพล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายจตุรวัฒน์ โยธาภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายวีรภัทร สีดากูด
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายสิทธิโชค ตรากันดี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงชุติมา แดงน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ภูวิชิต
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงอนุรดี จำรูญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ช่างปรุง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กชายพงศธร กัลยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กชายชุติพงษ์ ขำชู
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กชายวชิราวุธ คงนวล
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายอดุลรัชต์ หล่อนน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายอนุพงษ์ โคตะมะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ยอดทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงวรัญญา คำเหลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงอธิชา เหมาะราศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ เมืองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายปฏิพาน อุนทุลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงศิริญากรณ์ วงค์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงนภสร พันสารคาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายจิราณุวัฒน์ ลีทองดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายศุภวัฒน์ แดงน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายชนาธิป รัตนจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยโม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายปราโมทย์ มีนุ้ย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงทิพมณี บุญมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงวรัญญา มะลิลา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งลดา ทองรักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงวิภาดา ไชยคำภา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงปยธิดา เขียวสุภาพ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา พลดงนอก
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กชายธีรภัทร ดอนเชียงใหม่
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงปใหม่ หนูจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายธนภูมิ เลขะสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กชายวีระ สูนสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงพิชญาดา ชาบัวน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ เลขะสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายกันตพัฒน์ จันทร์เทาว์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงปานชนก ประเสริฐสังข์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กชายจิรายุ คำเหลา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายเขือนเพชร

่

ธรรมพงษ์ไพศาล
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงอรัตน์ดา วังคาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงชลธิชา มะหลัด
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายอดิศร ฉลาดลำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทะยาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญรักษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายอนุรักษ์ ทองสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงมนต์ทิพย์ พุทธสอน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ กระจ่างพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิมหา

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายณัฐพล ศรีเชียงสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุโสภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีนาคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงพรภิมล แดงสนาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงอัจฉราพร แซ่ตัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กชายฤทธากร หล้าคำ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กชายขวัญชัย สวัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กชายพงศธร มะโน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายจิตศาสตร์ แสนโคตร ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กชายเจตริน จิตติปกรณ์รักษ์
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายเฉลิมพงศ์ สอนทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โลเด ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กชายธนากร นาหนองตูม
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กชายนิพนธ์ พรมจักร์
๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กชายปรัชญา พลลำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กชายภูวดล ทัศนิยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายวายุภัฎดิ

์

ภูสาคร
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายศุภกร เม้าทุ่ง
๒๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายศุภโชค หล้าสิม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กชายสนธยา บุญอเนก ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายเอกรัตน์ สุภาสิภี
๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนแก ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ อุตภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงปรารถนา กาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงสุธิดา บุญชัยคุ้ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงดวงพร ธงศรี ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๘๙๙

นางสาวกชกร บัวซุย
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๐

นายอนุสรณ์ กำลังรัมย์
๑๘/๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๑

นายภูมิศักดิ

์

พัฒใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๒

นายภูมินทร์ บุญผาง ๑๐/๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๓

นางสาวโรสรินทร์ โสดาดง ๓/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๔

นางสาวประวีณา วิชาชัย
๒๕/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๕

นายชินวัตร จันขุนทศ ๓/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๖

นายภูเบศร์ บุญผาง
๒๕/๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๗

นายนนทวัฒน์ มณีพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๘

นายสุพัฒโชค สมสะอาด
๒๔/๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๐๙

นางสาวนฤทัย สาขา
๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๐

นางสาวริยา สาริยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๑

นายณัฐชัย พรมบุญมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๒

นางสาวกรวิกา ชาทุม
๒๑/๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๓

นายยุทธนา สอนศิริ
๑๙/๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๔

นายกษิดิศ จิตรสม

๑๑/๑๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๕

นางสาวกานดา แสงทรา
๒๐/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๖

นายนนทพัฒน์ ศรีนภู
๑๓/๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๗

นางสาวเบญจวรรณ ชีวเสริมสุข
๖/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๘

นางสาวพรนภา โพธิปดสา

์

๘/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๑๙

นายอดิศร หลานวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๐

นางสาวบัณฑิตา วิจิตรจันทร์
๓๑/๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๑

นางสาวจีรนันท์ สังญวน
๒๖/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๒

นายจีรภัทร ศรีเชียงสา
๒๗/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๓

นายภูมินทร์ เมืองนาม
๑๕/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๔

นายภาคภูมิ อามาตสมบัติ
๒๓/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๕

นายอลงกรณ์ วาทะโยธา ๑/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๖

นางสาวเฟองลดา อามาตสมบัติ
๒๖/๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๗

นายธนภัทร สีไคร
๒๓/๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๘

นางสาวประภัสสร บุษราคัม ๘/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๒๙

นางสาวพรธิตา สวนไผ่
๑๐/๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๐

นางสาวอริสรา ช่วงชิต
๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๑

นายธนชัย พรมธิราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๒

นายเกรียงไกร จอมคำศรี
๑๑/๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๓

นายริชาร์ด ฮัตลัน
๒๓/๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๔

นายวัชพล พลคะชา
๒๖/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๕

นายวรายุส สิงห์บุตร
๓๐/๕/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๖

นางสาวฤทธิดาว

์

บุตรสุวรรณ ๙/๕/๒๕๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๗

นางสาวทิพปภาพงษ์ แก้งกงพาน
๑๔/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๘

นางสาวศรุตา นามรัสสี
๑๑/๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๓๙

นายสุรศักดิ

์

บัวบาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม พุทธเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายกิตตินันท์ ชาญภูเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายณัฐพล โพธิจักร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงแพรวา มาพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ โคตะ
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายธีรภัท ศรีเชียงสา
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายนนท์นธีย์ ศรีพิมาย
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายนรินท์ธร แสนสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายพาคิน ปญญา
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา พรหมสุขันธ์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงฐิติพร น้อยสุวรรณา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงพรรณิชา คำบอนพิทักษ์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สร้อยแสง
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา รินไธสง
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงภัทรพร พานทอง
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงวารุณี จันทร์ชีวา
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ พงษ์ศร
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายทัศนัยต์ เขตต์เขาเม็ง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายธนาธิป กิจพา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล ปะวิสารัส
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็งวงษา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงวรรณภา จันทรีแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงสุภัค ศรีอุดม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงเวณิกา พันธ์โน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายเวชพิสิฐ เอกเกือบุญ

้

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กชายธนโชติ ค่อมสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายยุทธพงษ์ ดงเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายยศพล นวลคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายศุภชัย ชัยพล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายสกนธ์ เวียงสีมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงชุติมา ดงเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ วงค์ชารี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กชายยศพล ดงเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กชายทัศนะพงษ์ หลานวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีพุทธา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มรักซ้อน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายปริวัตร์ อันทะผลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายภูมิศักดิ

์

คำภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กชายภานุวัตร จำลองเพ็ง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กชายโยธิน อันทะเกตุ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กชายณภัทร ขันเดช
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กชายธนากร ปหมอก
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กชายพงศ์ตะวัน อันทะนิตย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชีวะรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมอเขียว
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กชายทวีทรัพย์ เวชกามา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทสุข
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กชายอภิชาติ แสนทำพล
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงพิกุล โนนทิง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงสรวีย์ สิงห์โต
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กชายเจษฎา ศิริจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลาธิคุณ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงธิติยาภรณ์ เรืองพลวัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายธนโชติ สุธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายศิวา ใยแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงวรดาภรณ์ สายสี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงสลิล วินเซ็นต์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายนครินทร์ สำราญพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายนันทลักษณ์ ทัพภูธร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายปรเมศวร์ พรมโส
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กชายอนันต์ หันนำเทียง

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายเอกรินทร์ นารมณ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายนัฐชัย คำสะอาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงนิตยา ทรงพุทธ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช คงมังคละ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พิมพากาหรีด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายวีรยุทธ แก้วน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายกิตติ ดอกบัวซ้อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงศศินันท์ บุญโส
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงปยวดี พิเศษพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ปูคาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิแข็ง

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายณัฐพล บุญเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายกฤษดา สิงจันลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงจันทิมา หล้าสุด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงจิตตรา แก้วมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ดานพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงวรุณี คุณต่าย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงวิจิตตรา ขวัญมงคล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๑๙

นางสาวชฎารัตน์ ภูมิชนะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนแสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายณัฐพล ขันนาโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายปกรณ์ จำปาวัลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กชายยุทธนา ต่วนชะเอม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กชายภาคภูมิ พลขันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กชายภานุกร ส่องใส
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายสิริชัย บัวพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงพรนภา วงษ์สาหาราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงรวิศรา ทิศกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงวริศราพร เหล่าพิมพ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงพัชรพร บัวทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดนวการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงสุภัชชา คณะวาป
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ สีผาย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงอมิตตา จันมะโฮง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายอัษฎางค์ จันทะวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายกรวิทย์ ต้นกันยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีมานะ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรีวิเศษ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงกนกรดา แก้วดวงตา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอัศนี ดงเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ต้นกันยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กชายธนาธิป วงษาศิลปชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายชัยยวัตย์ ชุมจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงนำฝน หงอกภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กชายชัยเกียรติ หลานวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กชายอรรถชัย ปนะกัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กชายชญาน์นันท์ ศักดิสงวน

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายธนวรรณ ทิพย์ตำแย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงสุดธิดา พร้อมจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายตะวัน ฤกษ์ใหญ่
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีบุญเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายทัตชัย สนองผัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กชายอดิพล พันทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายอำมรินทร์ กิงก้าน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงจิราพร ศรีเชียงสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กชายสถาพร ศรีบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายธนพล พิยะภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายยุทธินันท์ บัวระพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กชายไตรภพ แก้วรัดช่วง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนมุงคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายสุมิตร บรรทราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ สังฆะพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๒

นางสาวจิราวรรณ วงศ์คำผิว
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายตะวัน อนุญาหงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๔

นางสาวศิรินยา อุนจังหาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงศรัญภร พระศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๖

นางสาวกมลชนก เสนนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๗

นายนพวรรณ บัวใหญ่รักษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๘

นายนพดล ปนวงษ์เพ็ชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๖๙

นายกฤษฎา ดงเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๐

นายกฤษณพงศ์ เพ็ชรตะกัว

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๑

นายเอกลักษณ์ จันทร์ขาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวสุภารัตน์ ปญญาแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๓

นางสาวณัฐชยา มหาบัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๔

นางสาวรัชนีกร คำบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๕

นางสาวเกตวรินทร์ มีมูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๖

นางสาวอัจฉริยา วงศ์ษาศิลปชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กชายศิวภัทร ปดลี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ทาบุราญ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงณกัญญา มาตราคำภา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ โนนพรมมา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงปริศนา โฉมสุภาพ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๒
เด็กหญิงจิณห์นิภาภัค

ทานิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูมิบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายเกษมสุข สืบทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงปานตะวัน แสนจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ไชยดา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงวิภาดา วารีหลัง

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายสถาพร ทางทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงพิชญา พูนท่าหว้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายเจษดา บัวใหญ่รักษา
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำมุงคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายเจษฎากร นามเดช
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ อิมนาง

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงธิมาพร ไกรฤาชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กชายทิพากร สุวรรณราษฎร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายนัทธพงศ์ คลังเกตุ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายสุธีชัย ชนะจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายธนกร ศรีพุฒา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กชายชยพล ประทุมชมภู
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายศุภวิชศ์ ชะตะ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ย่าง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงปรารณี นามศรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงอภิชญา ชาติสุข
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงอัจจิมา ม่วงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงเมษา โทกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายจารุพัฒน์ บุตรเขียว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายจักรินทร์ กู่แก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หล้าเครือ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กชายนราราช ศรีพรรณ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กชายศักดินนท์ ท้อยชัยภูมิ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กชายศรายุทธ ศรีตาแสน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำวิเศษ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงชนัดดา รัตพลที
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงปาลิตา ศรีแสง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีแสง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วปดชา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สีพิลา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายกัณฑ์เอนก นระสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายจิรพัฒน์ สีชมภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายจีรวุฒิ โสดาจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายฉัตรชัย ถานะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายณัฐภัทร จำวิเศษ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์เรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีสิม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายธนายุต สินธุ์วาป
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ แม้นดินแดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายไพศาล มหาพลดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายภูริชญา ปากขันตี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายภาณุพงษ์ คนกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทรมาตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายยุทธนา ลาเทิง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์ศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงจรรยพร พันขันตี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงชลลดา ศรีแสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงณัชชา พโยหา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุทธิประภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงพรรษพร นิคม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา สีพิลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงสุธิดา สีพิลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ ค่อมสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กชายจิณณวัทย์ สำราญสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กชายชัชชัย สมรอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายธีรภัทร แม้นดินแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายภูฉาย ประโภชนัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายภูตะวัน ประโภชนัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีตาแสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงกิตติมากร แสงเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงณัฐพร นนทะขาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงธิดาพร สีมาจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี ลาเทิง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงสุมลรัตน์ ไชยซ้าย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงอรัญญา พันขันตี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายเกร็ดเพชร สีสิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กชายเจษฎา ขุนภาพุก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กชายณัฐดนัย ศรีตาแสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กชายนันทกร ศรีปจฉิม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ปดสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปากขันตี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงชญานันท์ พูนไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ใจงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงนลินนิภา วิปดทุม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์นิคม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงสุจิตา วิชาเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงมลฤดี ศรีชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงนงนภัส มีสบาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายกฤชนันต์ รักบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายธิติชัย ผุ้ยน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กชายณัฐกมล นักธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายณัฐพล ชวดเชือ

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศาลางาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีเชียงสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายพีรพงษ์ สีดาสอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายเลิศแสนชัย แดงน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สินเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เวียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ผลทุ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงอรชุมา ค่อมสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ จรพิมูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงณัตญา วงค์ภาคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงธัญธร พรมประทุม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายธันวา ธรรมาคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญบัวสิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงอรพรรณ พิมพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายธีรภัทร พุทธสิม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๗ / ๓๗๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายบดินทร์ นาหนองตูม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายพิทวัส หลานวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงณัฐวรา กุฎิกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๘
เด็กหญิงปรางค์นรินทร์

มะณี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงวัฒนพร คำอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงสุณิษา ศรีจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงอริยา บุญบัวสิม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงอรวรา คณะวาป
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงมฑิลดา บัวเงิน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงพิยดา แสนมุงคุณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงอารดา ฤทธิพิศ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายอนุพงษ์ คณะวาป
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๗

นางสาวกาญจนา แสงโสภิต
๒๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๘

นายวีรภัทร ลอดวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายพัทธพล แสงสุรีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๐

นายภากร วงษ์ธานี
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๑

นายศิริโรจน์ สีดาแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๒

นางสาวสุกัญญา พิมสา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายวรรธนะ มหาง้อ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายชัยชนะ จินดาภู
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขอแอบกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๖
เด็กหญิงแพรวพรรณี ยิมพานิช

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๗

นายมงคล พรมชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๘

นางสาววนิดา สนันรัมย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๐๙

นางสาวอรพรรณ คชวิล
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๐

นางสาวขนิษฐา เนตรมณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๑

นางสาวโชควดี จอมคำศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๒

นายนรากร พุ่มชัยพฤกษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๓

นางสาวเดือนเพ็ญ คงน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๔

นายศุภชัย คณะวาป
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๕

นายอภินันท์ พิมพ์วัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๖

นายศราวุธ สุรวิทย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๗

นายภานุพงศ์ คำแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๘

นางสาวปวีณา สมปญญา
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๑๙

นายธีรพงศ์ ชวนขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๐

นายธนพล ผิวอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๑

นายกฤตนัย แสนดาหมืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย วัดพุทธเกษม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงสิดาพร ยินดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงวรรณิดา พรมน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงชุดาภา ดงเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายนิติภูมิ ชาติวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงธิดาพร โคตะมะ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีเชียงสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี โคตะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงสุรตา เจริญศรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงวิภากรณ์ ดอนเมืองพรม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายธนกฤติ พรมโสภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายธนัญชัย บุตรพรม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชิณช้าง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กชายนิชคุณ ชิณช้าง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กชายกลวัตร ภวภูตานนท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กชายชริต สัตย์นาโค
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา ทองโคตร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงณัชชา หลาบยองสี

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงจิรภิญญา พังทุย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กชายทิวากร จันทะดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายกิตติโชค ต้นกัลยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายจักรพงศ์ คงเสน่ห์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ อำปน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เพียดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ภูโตนนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายชัชพล วงละคร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กชายกฤษณะ โนนตาพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กชายอภินันท์ สิงทองทราย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายชัยชาญ สีคุณนำเทียง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายพงศกร ศรีประทุม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงสุพัตรสิณีย์ กันสาย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงธณัติดา อินสม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงชนิดาภา หอมสมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา ถนอมวงศ์มณี
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงกรรฎวรรณ รู้บุญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พรหมรศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายชยางกูร ศิริคำเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงวทันยา บุตรพินธุ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายเจษฎา สีทาแก
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำดี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงนภัทร ศรีกระแจะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายปภังกร ยอดดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายทินภัทร สมพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายพงศกร บุญสอน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงชมจันทร์ ศรีเชียงสา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงนุชรา เทียนบุญระ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงปูริดา ทองย้อม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงอัญชลิกา ดาสม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายรณไชย แสนเหลา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลอยกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายธนากร สกิดขวา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายธนาดล ไชยชม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายศุภมงคล แก้ววันนา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายสุวัฒน์ ใจตึก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายอนุชา จำปาบุญ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงกฤติธีรา บัวใหญ่รักษา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงณัฐพร อึมฉิม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงต้นข้าว บุญเกษม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงปณิดา โยทาธี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ทะวะลี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงวัฒนวดี บุญโส
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงอุษามณี ผลเลขา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ สำเริญรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายจักรี คำทูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายปยะวงศ์ เบ็ญมาศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายธนโชติ โนนทิง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายปฏิพล ขวัญสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๘๙
เด็กชายเปรมประสิทธิ

์

สาระวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายอรรพล เหล่าโก่ง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงจิดาภา ตรัสสี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงจิตราภา แสนสีมนต์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงตีรณา คำพะแย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงเตชิณี คำพะแย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ่อนหลง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงนันทิชา วงษามิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงพิชาฎา กมลคร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงพิชยดา คำพิมูล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ คานทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สุดสายเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายภคิณ จรรยาวัฒนา
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงปริตรา จันทร์สนิท
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายก้องไกร ร้อยสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายวันชนะ เทวเส
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงปริฉัตร สัสดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ สุดสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายกิตติพันธ์ เหล่าเวียงเกตุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายโกมินทร์ คำดีราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายพงษ์นพพร สุริยะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ด้วงพันนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ วังวิราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีสุโข
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงสิรินญา จันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ โพธิศรีฮาด

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีมุกดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายพลวุฒิ เติมแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายศราวุธ สีลาขวา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปดสีราช
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กชายพีรภัทร นามวิเศษ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สาขา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกัลยาณี อนันทศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงณฐิกา ชุมพล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงณัฐธิชาพร รัตนโกมล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงศิรประภา กาสา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายอัครพนธ์ มะโฮงคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายหนึงนที

่

พงษ์สพัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายจักรินทร์ มูลบัวลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายณัฐชนนท์ ดอนจันดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงปาลิตา ปญจรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายคณินธรณ์ แดนมะโฮง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงจิรัชญา หารินไสล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงชวพร พันธุ์โน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายิทิวทัศน์ พันธ์โน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงศุภวรรณ จันทร์ศรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สอนจำปา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงรินลดา อิงสา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองละมุล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงภูษิตา คงวุฒิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงนันทิชา แก้วใส
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงสาวิตรี โสดา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายรชต ใยแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงกัญญพัชร สาพันธุ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายวรเมธ บุตรโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กชายนที แซ่เฮง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายกิตติภณ แก้วล้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงสุนิชา ดวงมณี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายอานัฐ ขามธาตุ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงกัลยากร ตราชู
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายธาวิน ศรีพุทธา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายวราวุฒิ พาเบ้า
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ขาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จันภูงา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงจิราพร พรมอ่อน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายวัชรกร บุญพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา ต่วนกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงปยะดา เมืองแสน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดงใหญ่
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายณัฐพล ธงกิง

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ทำนา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายวรวิทย์ บัวใหญ่รักษา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายธันวา ผาภู
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงสุกัลยา ครามกุฎี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงนาตยา พุ่มชัยพฤกษ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แก้วนรา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตราชู
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โตอุ่นทิพย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายณัฐชัย คำจุน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายศิวัส กล้าหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงอรณิชา แก้วมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายปริญฤทธิ

์

สกุลโชติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อัคคจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงนริตา วงษ์วารี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายพชรพล แพนดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายสรยุทธ ขุนราช
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สวัสดิแวงควง

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงกีรนันท์ ปดสามาลา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พวงมะลิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยสีหา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายธราเทพ อวบอ้วน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ อวบอ้วน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายรัตนโชติ เหมาคำภา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายจักรวาล หาญสุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายสัตริน แก้วศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายณัฐพล พุฒโสม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายธราดล น้อยจาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงสุธิชา แก้วธานี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงประภาศิริ ศรีแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พัวหลง

้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายสยาม ชีกว้าง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายพิรุฬห์ คำสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายอมรปุระ ทราศรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แสนบุดดา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงกุลฉัตร เศรษฐฉัตรกุล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุทธา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ทิพย์บุญผล
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงศลิษา เมืองงาว
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงธีระฎา คำศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงศศิภา ยมดำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายมานะพัทธ์ แสงน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ดีบุกคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงศศิธร สิงห์ทองทราย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายสิริราช ชัยณลักษณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ เยินยุบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายธีรภัทร อ่างคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงมณีหยก ชุมพล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายศาสตรา ยอนหมืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายวสุพล ขุนสทอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ วันที
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายพิรภาส คำมันทูล

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายณัฐวัตร เดชคุณรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กชายคชสาร เสนามนตรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงณัฐมน ดอนหอมดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงปณิตา โลมไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายอัครนิธิ อันอาษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายวายุ กงชัยยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายกฤษฎา สำเรืองเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายวงศธร พิลาแสน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายดิเรก ซ้ายสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงศิริโสภา ไกยวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ เมืองนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา รัตนสุข
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงนริศรา จุฬารมย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายอรรธพล คำศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุทธา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา ผายชำนาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี มุ่งภูเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายภักดี มีปญญา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงปรียานุช คนกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายนวภูมิ น้อยจาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายยศกร ชาดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงสมฤทัย มะนัส
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงธนพร หวังหมู่กลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายณภัทร ศรีพิพัฒนะกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายพรภิวัฒน์ คำดีราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายยุทธศาสตร์ พรมดวงดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายกรกช แก้วอุดม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ พัวหลง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายคุณานนท์ โสดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายฟาประทาน ศรีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายอดิเทพ ชาประดิษฐ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กชายอนุชา เขตหนองบัว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงอัยรดา จันทภักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงบงกชกร ศรีแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุหญ้านาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงพิมพร สุวรรณคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กชายชนกานต์ เนืองไชยยศ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายจิตพัฒน์ ศรีวงษ์ชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายทินภัทร โคตถา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายอรรถพร บำรุงญาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ ปชชาเขียว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กชายฉัตรตะวัน คุ้มหมู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กชายธนดล หลงศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายเจษฎา ศรีนรคุตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายชัชวาลย์ วรวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงขวัญกมน แซ่เตีย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายเมธัส แก้วแดง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงทิพย์เนตร ทูลพุทธา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงภัทราวดี ชุมแวงวาป
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ชมพู
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายพฤหัส แก้วเลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายต่อตระกูล วงษ์ชารี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ จินามณี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายธนพนธ์ พาชอบ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายชินวัตร พรมธิราช
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายอัครชัย ดลสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงศุภวดี หงศ์เหลียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กชายสุพรรณ โพธิตุ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงมัลลิกา ไชยปราบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงพาฝน บุราณศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายกิตติพันธ์ พันธโกศล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายชาคริต ดีเพ็ชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กชายพุทธรักษ์ เขตวานร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิพิเศษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เคนดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เสนทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายกันตินันท์ พรจันท้าว
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายไกรสร พรดอนก่อ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายเจษฎางค์ แจ่มจำรัส
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายจักรพงศ์ สีหาโมก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายชุตษณะ ทองนิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายสกนธ์ ทุงจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงชญานิน บึงโบราณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงฐิตาภา สิริสุขสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงปวริศา สีหนาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงวนัฐลฎา มีพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงอารยา โยเหลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กชายสิวพร พันธุ์ลูกท้าว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงจิรติ วันดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์ดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงณัฐชา น้อยหว้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงณัฐวิภา ชินบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงธนิษฐ์ฌา รัชต์เจริญภิญโญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตาราษี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๖
เด็กหญิงประชาธิปไตย

ปูคาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงปยดา โดดชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงลักขณา แก้วแก่นคูณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา เวฬุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงอาริษา ผิวจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สิทธิสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงอุสิชา คำหลอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายภูตะวัน อ่อนอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงนิติมา ผาภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายพัฒนพล ผมงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายวชิระ นาพังคะบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงงามพิศ สีสันทา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ต้นกันยา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงวรางคณา คำแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงชนันสิริ จุบรรจง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงปยะมาศ วงษ์คำภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์เทาว์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายนราธร ดาทุมมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงรัตนาวดี หาปญนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสุพรรณษา คำไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จุฬารมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ชนะมาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายนวพรรษ เนืองทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงปณิตา ภาคมฤค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ศรีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงวรภร คลังกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงวริศรา วรางกูร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงอติมา ศรีปดดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายชินวัตร นามปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิจารย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ท้อยชัยภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงจุฑามาส ภิเศก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายชาญวิทย์ หลานวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงทิพย์อนงค์ มะพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงขนิษฐา พูลผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์อุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ทวีศักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงปทิตตา คณะวาป
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงดวงณภา คลังกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๗ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงจันทิมา ทุมพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายจักรกฤษ โคตรทองทิพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายสุราวุฒ ศักดิถาวรชัย

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

แซ่อึง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เรือนงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงวรรณิภา วราหล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงสิริวิลัยรักษ์ ศรีบุญเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงกัญธีรา เทียงธรรม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายพลเทพ สุขล้อม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสุวัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ชรแสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงจิรัชญา เวียงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงพลอยไพริน กินขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงอารยา นาทันลิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงภัทรศรี สีลม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงสุลักคณา บุตรหมืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๒

นางสาวธนัญญา เวธิตะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๓

นางสาวดวงจันทร์ สมวัชรจิต
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๔

นางสาววรดา ลบพันธุ์ทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๕

นายกิตติศักดิ

์

ขุนอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๖

นายสมศักดิ

์

บุตรวัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๗

นางสาวจารุภัทร โยะานา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๘

นางสาวดุสดี เกิดปน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๕๙

นางสาวธิดารัตน์ นาใจคง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๐

นางสาวศศิชล บรรยงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายชูศักดิ

์

สนองเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๒

นางสาวดวงใจ ชุมแวงวาป
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๓

นางสาวเสาวคนธ์ สีชมภู
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๕

นางสาวลินลีณี ปากขันตรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๖

นางสาวศศิธร ดวงโนแสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๗

นางสาวอรพรรณ ต๊ะอูป

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๘

นางสาวไปรยา ตากกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๖๙

นางสาวพัชรภรณ์ มีผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๐

นายชาญชัย ชำนาญบึงแก
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๑

นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๒

นายอภิชัย พรมศรีแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๓

นางสาวเบญจวรรณ วันวิเศษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๔

นางสาวปยฉัตร วงษ์คำภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๕

นางสาวพัชมินทร ดีมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๖

นายอภินัน พรมสีแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๗

นางสาวฐิติญา โคตรอาษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๘

นางสาวณัฎจรินทร์ บุญหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๗๙

นางสาวชุติกาญจน์ กองการ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๐

นายกิตติพัฒน์ คำแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๑

นายวราเทพ ยศวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กชายณัฐภัทร เชยตระกูล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ โคตรสีลา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงกรกนก แข็งขัน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงนิภารัตน์ ชืนโรจน์

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงพรธิตา สิทธิสาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงอุษามณี วงษ์สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงอัยรินทร์ ศรีไชยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงอธิชา วันละคำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงเสาวณีย์ โสดาดง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงเมทินี พิมสอน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายวงศกร ดำดา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๓
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

แก่นนาคำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วกงพาน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงอภิรภาดา เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงดากานดา เบ้าทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายวีรภัทร ไทยอ่อน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงปยพัชร มารศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงศิริกัลยา เนืองมัจฉา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงธนิดา จ่าสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงณัฐญาดา รองหานาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๓
เด็กหญิงณัฐฏ์ชานันท์

พันภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงพัชรพร อินทชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงชิชญา พิเภก
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงชลลดา มุงคุณคำชาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายธิติวุฒิ กล้าหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ บุตนุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายวีรภัทร พลสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงมัฌชิมา คาดบัว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงวรฤทัย คำพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงจินนไมย พานสมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงอริสรา ชารีทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงวิชชุดา คำอ้อ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงหยาดฟา โกธา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กรุงภูเวช
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายคฑาวุธ จันทร์หอม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ นะพะวาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดอนหลักคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ด้านขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซงภูเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายภาณุมาศ มูลทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงผกามาศ นวลละออ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยพรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สนขู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตนะโช
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายชนะสิทธิ

์

แสนสะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ไทยอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงสุดาลักษ์ วิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงมณฑิตา บางไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายชาคริต แสงรูจีย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงญาณิศา แข็งขัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงฐาปนี อุดมศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงปรียาณัฐ วงษ์พิพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงภคพร ศรีทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงพิมพ์พิกา อ่อมแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงมิลินทิพย์ มีอำนาจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โสภาราษฎร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๐ / ๓๗๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายยุทธนา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายภาณุ แก่นนาคำ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายวัชรากรณ์ ชำนาญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายเกียรติยศ สาคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา ชุมพล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา จิตบุญมี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายวีรภัทร ประเสริฐสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายนนทกร สัตย์รัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายศิริมงคล พิมพ์ดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายรุงตะวัน สายสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงภัทรดา จุลเสวก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายวสุพล แสงนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายชิโนรส ห่วงรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงสุพัชรา เหลาพรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงศรัณย์พร โชคสมอทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงบัวชมภู คันธะรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายธนกริต อุตตรนคร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายทัศน์ทัย ซาวัด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายเจษฎากร กองทรายมูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายศาตนันทน์ วรรณพราหมณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงปนทิพย์ คงดัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงจินดาหรา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงชนากานต์ วงษ์สุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายกษมิทธิ

์

วรรณพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ สะวะนะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายกฤษติธี พานวาวแวว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายปณณวัฒน์ แสงกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายศุภกฤต นามเดช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายสิทธานนท์ บุษราคัม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายชัชนันท์ ราชสีห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายปุรเชษ ศรีสงคราม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายธนธรณ์ บุษราคัม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มันคง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงพัชญ์ธีมา ช่องวารินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงอุษมา กาจุ๊ด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กชายพชรพล เจนชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายทศพร สารทมะเริง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายนาวาวินน์ ลีมุงคุณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงอลิศรา พิมพ์ทรายมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ลาแฮ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ปดฝาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงอชิรยา อวยชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายเจษฎากร หาญอาวุธ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ อินทิขาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงนยนา บุญสอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงจีรณา เพชรนันท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงปานระพี ตุ้ยแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงอาภัสสรา คลังกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายวิรากร มีปาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

อรรคฮาต
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายเจษฎา คำสาวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายนนทกร จำปาแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายนวพล ภูบุญลาภ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงเอวิตรา คำหลอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงนิลมล พหลทัพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงนัธพร ศิริแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายธนดล บึงใหญ่
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สาพรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงอชิรญา จิตกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงสุชาวลี ผ่องเสียง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายณัฐนนท์ กองศรีนาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงยุพาวิณี คนกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงนริศรา มูลบ้านดง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายนารากร สุภาพ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงวรรธนพร ภูมิบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายพีระณัฐ เต้จัน

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายนพพร อ่อนสุด
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายฐิติเดช บรรจงนอก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายพงษ์พยัคฆ์ สุวรรณเขต
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงวัชราพร ภูมิบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กชายอภิชาติ ศรีจันสา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุปชาใต้
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงพนิดา พาโนนพิมพ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงอนัญญา เปศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กชายแทนคุณ กงสีหา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงรัญชิดา เต้จัน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายธนายุทธ เพชรกวัก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายศิริพงษ์ กันหาปอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงปณณพร บัวมาตร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันแดง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายอลังการ ภูมิมะนาว
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งทุมมี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงปยะธิดา พองเสียง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กชายธนากร สอนโว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงภัสรา พลคะชา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๘

นางสว่างจิตร หารสุโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๐๓

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๒๙

นางวราพร ชัยคำ
๒๓/๘/๒๕๐๙

วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๐

นายศรีสันทร สาชำนาญ ๑/๑/๒๔๙๔ วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายธนภัทร แหลมกีกำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กชายภานุ แสนจันแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายเอกรินทร์ จินดามาตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงปยะนุช กันสารี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ปจมนต์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงอรัญญา โง่นทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงจิตดาหรา ศรีบุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงวรัญญา มาวงนอก
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงละอองดาว เยาวขัน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายธนกฤต ภูโอบ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงสาวิตรี ภูริศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายจิรายุทธ ตุ้มทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมแพง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงอาริสา งามสันเทียะ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงอรสินี แสนเสร็จ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงจีรัชยากร ดรวิชา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงรัตติยาพร นามวิเศษ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายวัชรพล มันคง

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กชายกฤษณะพล มูลฉวี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กชายชัยรัตน์ ยาตาแสง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ อู่สำราญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กชายณัฐพร บุคคล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงศรันรัชต์ รัตนธนิยกุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายภัชรวัฒณ์ ฐานะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายธีระพันธ์ ผิวพรรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงปพิชญา ลือชาคำ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงศิริกานดา เรียนพิษ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงพรรณวษา คำวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายพีรวิชญ์ หอมลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายนันทอานนท์ หมีกุระ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงกันยาพร บุญสี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงลลิดา นาสี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายภาคิน เรียงดี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ ขันชมภู
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายอภิรัก พิรักษา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงนภัสรา พานโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายธนกฤต คำวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายวรกมล ศิลาเลข
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายพีรวัส พงษ์คำผาย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายภูมิระพี วิเศษวิสัย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายภูสิทธิ สีหาบง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงนริศรา สุวรรณศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงรุจิรา ทองนิล
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ฟองฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงปนัดดา คำดี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พุทธบาล
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงลักษิกา สารบูรณ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงจิดาภา วังหล้า
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ อบบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทียมสีมา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายอัษฎาวุธ สีหาบง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายจุลจักร ศรีภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายสุขสรรค์ คำนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงอังคณา ร้อยพรมมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงสุพัตรา มุงคุณโคตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายปุณณพงศ์ แฝงจันดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายศุภณัฐ ริมเขต
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายอนุชา ขามผาลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อรรคฮาตสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงอิงฟา แฝงทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ลาภสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายพงษ์ภัสสร คำบงกานต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายนภัสกร ปดสีลาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงนัฐจมาพร ช่างเกวียน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กชายณัฐชนนท์ แก้วคำภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายวีรภัทร สีหาบง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กชายธนดล ชุมอภัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ปานนี

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พานโคตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงธนัชพร โพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงอโณทัย ลีสิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงกฤติญาพร สังฆทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงมุทิตา ธรรมลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายจักรพงศ์ ยาวะระ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายรัตติพงษ์ ขัตติยะนนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงณัชนิชา สุวรรณศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายจิรสิน สีหาบง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กชายเจษฏาภรณ์ เรียงดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กชายชาคริต นามมุงคุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายนรินทร เชือสาวัตถี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายกุลพิพัฒน์ ศรีลุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ฉำมณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงสุธิดา สีหาบง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงโยชิตา ศรีภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงรัตติยากรณ์ สะอาดจันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงนิตานุช สมวิจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงอภิสมัย เพ็ชรนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงมัชชรี เหมนิธิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงปติกา ผ่านสำแดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงสุภนิดา แสนสะอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายฐิติกร เหล็กยัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๓
เด็กหญิงกาญจนวนิช ทองเกิน

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงวิยดา นาคา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงวรัญยา เกษร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงนภาพร ตือเพา

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ อัคภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายภูริพัชร วงษ์ไกร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายยศพนธ์ ดีสร้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงอลิฌา ธรรมบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงไชน่า พลทะอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนิลาวรรณ พงษ์สะหวัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายจักริน เวียงอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายธีระพงศ์ เหลาต้น
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงณิตทิฎา วงภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงนันทิมา ศิริชัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงศิริวิภา บึงโบก
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุดรพันธุ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงกวินทรา อินนาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายพีรพล ต๊ะแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายวิชญพงศ์ บุดดาเพ็ง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายตรีวิทย์ โนนศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายศุภกร ชาวสวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงชลนิชา ชินบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงดลยา ดาสมกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงปยนันท์ พรมหนองอ้อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๗
เด็กหญิงพร้อมพรรณ หนองผือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงลลิตา แก้วดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บึงมุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ ชินอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายปติพันธ์ อาจใจ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บึงใหญ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายภาณุพงษ์ อารีญาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงสุวนันท์ เมฆขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายอภิชัย สูงแข็ง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาบสิมมา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงพรรษกร ทองบุญมา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงปวีณา พิมพิสาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๕๙
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พันธุ์กาฬสินธุ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายทวีทรัพย์ คามวงศ์ษา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายชนกชนม์ พิมพิสาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายกฤษณะ พรมศร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายธนเทพ โยธิบาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายธนวันต์ พวงผกา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายณัฐพล สิทธิการ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสนจำลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงกิจติญาพร ขัตติยะนนท์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายฉัตรชัย เทศน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เทศน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายธนพัฒน์ ไชยเวียน
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายสิทธิพร ฉลูศรี
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายอโนชา ประตังคะโต ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ประภาสัย
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สระบุรี
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ วิเศษสิงห์
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กชายธนภูมิ ศรีนา
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กชายอิทธิพล ปญญะ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไกรวิทูร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงสุภัสสร ปญญะ
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อาสาสู้ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงชลลดา ไชยสิมมา ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีมาตร
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงณัฐนภา เดชมงคล ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงปวริศา เชิดชู ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ สอนอินทร์
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงจันจิรา ชาวงษ์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา พืชผักหวาน
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายศิวกร มาศรี
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายธีรยุทธ พิมพ์เสน
๑๙/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายธเนศ สง่างาม
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เล็กสิงโต
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายปวีณ แสนราช ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมจ้าย
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายธีรภาพ สามทอง ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงวรินยุพา ปาโพธิชัย
๒๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงอรจิรา บุญเทพ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงปณิตตรา ทันมัง
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ทะสกุล ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงประภัสสร วงศ์ษา ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วเมืองน้อย
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงนิชาดา แวมประชา
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มูลกัน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงชลธิชา คำยา ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ชาวโพธิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงปาเจรา รัตนเมธาวี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงอรัญญา โยธาทูล
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ศรีพันดอน
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงวรรณนิสา โยธาทูล
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายปาราเมศ โพธิศรี

์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายศุภกฤต แสงคำ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายวาทิน วรทำ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายอชิตพล ด่านขุนทด ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กชายสหัสวัฒน์ อิสสภาพ
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายวุฒิชัย เกรียงไกรนาวิน
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายภาดา ปาละสาร
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายณัฐเอก ทอนสูงเนิน
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายชินวัตร ศรีนนท์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายจักพงษ์ บุญน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงจันทรจิรา กรุณาเพ็ญ
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ ผิวขม
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ เหลาเศษ
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงนราวดี สวนดอก
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงณัฐมลภรณ์ ดียา
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงณัฐวดี เคนานัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงหวานใจ เพ็ชรลือชา
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงบุญญนุช สมีพวง
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงภัทรสุดา สาลาด
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คำลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงอรษา ศรีสงคราม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงณัฐพรรณ ศิริชาเครือ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยวดยาน
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงลลิตวดี เสนามนตรี ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ภะคะยะ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงประภัสสร มีหลง ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายณัฐยศ วงษ์แก้ว
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายรพีภัทร สันเพาะ
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ สีดาคำ
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายธนชาติ เพ็งเหล็ก
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายยศกร อบอุ่น
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กชายอ้ศวิน นิลนวล
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงชลิตา ชมชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ไสวงาม
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงวรินทรา สุวรรณจักร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงณญาดา จันทา
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา นนท์ลือชา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงภัทธิพร ชัยภูธร
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นอกกลาง
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายกฤตพล พะยอม
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายเจริญ ไสโม้
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายชรินทร ศรีตาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายกนกเทพ พามนตรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายภานุรัตน์ หีบเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงนนทณัฐดา เถาทิพย์
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงณัฎฐิกา สมศรี
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ วันดี ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงดวงกมล เมืองกลาง ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงกุลธิดา สุทธิสาร
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงอุมากร หีบเงิน
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หาญอาษา
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา สีโยธา
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายภูวดล ภักดีธา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายวสิษฐ์พล พละศรี
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ ทวีขวัญ
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๔

ว่าที ร.ท. วัชระ

่

โสดา
๒๔/๗/๒๕๑๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๕

นางสาวอรนุช หล้าพัว

่

๖/๑๐/๒๕๑๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๖

นางวันทนี บุญหล้า ๘/๒/๒๕๒๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๗

นางสาวธารทิพย์ ปงประเสริฐ
๒๔/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๘

นางชุติกาญจน์ จิตรดี
๑๖/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๖๙

นางสาวธนิชา หายักวงษ์
๒๓/๖/๒๕๒๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๐

นางสาววาสนา ประวันนา
๑๗/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กชายพีรณพ สนิท
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กชายนิธิกร แข็งขัน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร อาจหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายอุชุกร แววไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงอาทิติยา โยมา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงปรารถนา พระกาย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงทิพติยา ขันภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา สิทธิสาริการณ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงฐาปณี เสือมัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายเจษฎา พระกาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงนภาวรรณ ชัยแสง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิศรี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายเฉลิมพล สมีดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อาจหาญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กชายธิติพงษ์ คุณศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายพงษ์พันธ์ กัลยานุช
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายอภิชาต ประคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงสุชาวดี สายันเกณะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงสมัญศิญา เกสร
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงดวงฤทัย ไสยวงษา
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงแพรพร เถือกคำ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงปยะนันท์ จันทร์ประดิษฐ์
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงพรนภา ไสวงาม ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงพิมผกา สาตือ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงยุวดี มีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กชายธีรภัทร ยุระสี
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายพลพล น้อยตำแย
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กชายกรร ปนทองท้าว
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กชายภัทรชัย รือหาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายชลิตพล สมอออน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายจักรินทร์ วงษ์เสียงดัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายนิติภูมิ ดงไมตรี
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วงษ์ซ้าย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายภูมิภัทร พะชะ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์คำไชย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายอนุชิต กลมลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อรรคฮาต
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ มารศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปายาง
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ โลไธสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงจิราพร ไสหล้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ไสหล้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงพรญาณี พรมจ้าย
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงไพรวรรณ์ พันธ์กุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงรัชนีพร ไสหล้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบัติหา
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์วงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี พันดูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงศุภักษร สกุลทิพากร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงนารถลดา ศรีวรกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายอนุชา จันทร์ปาน
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงพัชดาภา เพชรอำไพ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงพรศิริ เค้าแคน
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๕

นางกษมาพร เข็มสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๖

นายภูวัตนันทน์ จันที
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๗

นายสมยศ สุวรรณชัย
๒๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๘

นางสาววราภรณ์ อ้วนมะโฮง
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงสุชาวดี เอียมทอง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงกวินธิดา พะยับ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายกีรติ กิจทวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงพัชราภา คำตุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายภูเบศ แสนตรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สร้อยทอง

๑/๑๒๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงพรพิมล ภาคกาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายคณิศร ทุนนาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงพนิดา ทองดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงวรัทยา ชัยสงค์ ๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงวรัญญา คำดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายภัทรพงษ์ หมอดู
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุญปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา คำละมูล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กชายผดุงเกียรติ ราศี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายเชิดตระกูล ชัยมูล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เข็มสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงธนัชชา ทวีทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงปาลิตา โสตะศรี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สีวิชา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงนพวรรณ ทวยมาตร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงอภิญญา สวัสดี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงธัญชนก แพงศรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงศิรินทรา พันสำโรง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ่นเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงยุวดี นนทเสน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กชายวรรณศิลป มนทา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายบิรพัตร กินารัก
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายสุนทร พรมบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ใจแน่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ถามูลเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ฝอยทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายธนิก ทวีทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายชาญชัย แหย่งบุดดา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงนำฝน ทุนนาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายรัฐกร หมอดู
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายวรปรัชญ์ ประชากูล
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๖
เด็กหญิงวรรณพรรษา

ดอนบุรมย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุปชฌาย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา กางเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายจิรายุส กิจทวี
๐๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายคหบดี ศรียา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายคณิตศร ศรเสนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายนัฐวุฒิ พลที
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายชนาธิป สิทธิวุฒิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายมงคล เกตุศิริมงคลชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงฉัตรแก้ว อยู่สุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายนรวิชญ์ งวดสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กชายภัทรพล แทนคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เพียกเพีย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ เหลาแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงพัทราวดี เจริญฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายธนกฤต สิทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๒ เด็กหญิงฟาประทานพร
คำมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายยศภัทร กาวีวน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กชายธนารัฐธ์ ศรีสุพรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายธนชัย เพชรทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรโท
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายปภังกร วงษ์ยะรา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายจิรายุ สอยโว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงสิริพรรณ วิริโยฬาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ ตันตะกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงกัญญาภัทร สาออน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงณัฎฐิณี ชูกลิน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงจิรพัฒน์ พูลมะเริง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงปุณยาพา กำเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายนฤบดินทร์ เวียงสมุทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กชายยศกร กล้าหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดบ้านเปา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายสิริโชค โสโว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายภาสกร แสงสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงปรียานุช โล่ห์อภิรักษ์กุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงณัชชา วัฒนพานิช
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นามฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายวีรภัทร คมกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายพชรพล ไสปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กชายธีรภัทร ปุนเข็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงจิรัชญา จันทศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ พรมโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงอุมากร ก่อมจอหอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงวิภาวดี นินชะการ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หมืนแก้ว

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายธันวา บินขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงอรชพรรณ เพชรสีเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงสุภจิรา หล้าลุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายธนศักดิ

์

แสงคำมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายพงศกร ดวงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงอภิสรา มูลเหลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญอรัญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงปาลิดา สมีดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายศักดา สุวรรณโก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงบรรเทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กชายภัทรพล ส่งเสริม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงนลินรัตน์ จันนี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายธนกฤต ขอนจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงศิริกานต์ บุญรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายสุธาทร บัวนาค
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงวิจิตรา มุกดาจิต
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะคาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กชายพีรพงษ์ ไชยสงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๔ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงณัฐชยาพร สินพูนผล
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงสิริขวัญ สมปู
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงชลิดา วันโยศิริทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายอาณกร หงษ์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีโยจารย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายอดัม อิซซ่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงวริศนันท์ บุตรลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงเฟรมมิกา พร้อมชนะชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายพีรณัฐ ศรีพลลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๓๙
เด็กหญิงศิรินทราสิณี บัวประทุม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายพชรพล จตุรงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงกานต์สิริ แก้วกัญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายภูมิภัทร เหมียงสันเทียะ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กชายอภินันท์ แสงคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุวรรณชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ คะหนู
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงอินทิรา ไทยท้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงญาณิศา โมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สันคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายธนาการ กำแพงเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงปริศนา นามสนธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ศรนรินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงนิชานาถ ภักดีเศษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงวนิดา พรศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กชายฐิติพงศ์ คำแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงวรนุช เจริญสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา สุนทร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กชายวีระพงษ์ มะลิเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงวรินรำไพ เภาพาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

จตุรงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายนัฐพงษ์ สาธารณะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายธัชกร โพธิสว่าง

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา พาที
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ เต่าแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๕ / ๓๗๑
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ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายกฤษฎีกาญจ์ บรรหาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายศิวจักร พัชรหิรัญตระกูล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงสโรชา ศรีดารา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงปาริสา ธระเสนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

โยเหลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงศิริวิภา ภู่นอก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายศิรุตม์ ชูกลิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ภูครองหิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงชลธิชา คำสา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงฐิติญาณ์ กล้าหาญ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายฐิติวัช มาลาศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กชายจักริน คงนอก
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายธนากร บุญเพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ อนุเดชากุล
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นิทัศน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายกฤษณชัย มูลเหลา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายธนภัทร มาตรี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายนิระพล ลาคำผุย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงฐิติภัทรา คูหา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายสุริยัน พันกูล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กชายธนดล ลุนขอนแก่น
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงศศิประภา เทียงธรรม

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก ครังตุ้ย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายศิวกร แข็งแรง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายพีระกานต์ อุทัยดา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงสุพรรณ เวชสาร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายปอมปราชญ์ ปรางทิพย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กชายกุลพัชร เรืองเดช
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงอาริสา กงผัน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา โคบาล
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงเฟองลดา บุตรมาตร์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายอภิสิทธ์ บุญสมบัติ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงณฐกร มันจิตร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายภูวนัย วงษ์ลาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงปาณิศา ปลัดศรีช่วย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กชายกันตภณ อัคอาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายคณาธิป ผลาวงศ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายภีรนันต์ จันทร์ลุทิน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กชายสราวุธ ศิริชน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กชายชาลขล รัทธา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงอรรถพร วัดกิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงพัชรจุฑา ปกลาง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงจีระนันท์ ธรรมมะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายภัทรพล แสนศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กชายธนายุต กิงไม้กลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กชายอติวิชญ์ วงษ์แสงตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายอิทธิกร วงษ์แสงตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงอริสา ทรงเล็กสิงห์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงรินรดา คำอ้วน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายมนัส พะยอม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ พร้อมพรัง

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายภควัฒน์ ปญญาสิม

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายวัชรศาสตร์ สีกา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๘

นายวิทยา ส่งเสริม
๐๔/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายหัตถพล กาญจนะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายอัครภูมิ น้อยม่วง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายธนพล ขวาลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๒
เด็กหญิงพลอยพนาไล

โจทา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ กันหาลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงพรรณพร มุ่งศิลธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายพงศกร สมจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงศศิธรณ์ อาดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงวราพร ไพรศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายพีรพล ปอมแพง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงธัญกร ขอนสัก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงธนพร กลินหอม

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายพลพล จันทาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงสิรินาถ วรรนิชาชีวะ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายกฤษฎา โทราช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ศิลาศุกร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ สันเสนาะ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงรัชฎา พลดอน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กชายกฤษนัย วรดิษฐ์วงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายนิติพงศ์ สอลี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงวรรณวิษา คิดประจง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายศราวุฒิ นามพิเศษ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงณัชญาพร เขตคาม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงสุนันทา แน่นอุดร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทียมผล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงชนกวนันท์ บูรณะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายพันธรักษ์ ศรีนาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายจิรพัฒน์ โพธิสูง

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงกนกอร อุทกัง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงอนันท์ญา ธนชัย
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายธีระพงศ์ จริยามา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายทินกร ยุดา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงพัชรภา หมายน้องกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ รัทนีย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๔

นายกิตติศักดิ

์

รูปลูง
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๕

นางสาวภัคจีรา มนตรีวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายกิตติ มาตรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชุมยวง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เกาะตุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงจันทิมา สองเมืองไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพย์อาสน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงจิตต์ลัดดา ด้วงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงชุติกานต์ สูงเพีย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงชนิดา ภูวงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ ยอดสง่า

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายสหพันธ์ มาแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อัคฮาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงแพรวา หมืนวิเศษ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงวริศรา ขอวนกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กชายกลวิชร สมีใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กชายวีรยุทธ ดอกไม้
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงมนัสวี อัคฮาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงพรรญวดี ดอนเส
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายธวัชชัย วันทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ภักไชย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สีมันตะ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงพราวรวี ทองกาสี
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายพาวิน แพงน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงฐิติยา ชาริดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายธนโชติ คอนติว

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายเจษฎา บรรเทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงอรรัมภา สุธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายไพรัตน์ หอมสมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงลัญนาธิป อยู่เย็น
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พาที
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายจิรพัฒน์ โทราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงเกวรินทร์ สมสนิทโชติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงประติพร ระวงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงวรรวิษา กลมลี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงปลิตา ดาหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงทิพย์สุดา สุดอาราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา มะบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงปยะพร หวานจริง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายกิตตินันท์ วราเกษม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายเตชากร มณีมาตย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายไพรัตน์ กัลพฤกษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงพิชา เถาวัลย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เถาวัลย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายศุภกรณ์ นาดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายภูสิน สันดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายภาคภูมิ สมอหมอบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงพิสมัย แสงโทโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงภัทรวดี ปะวันเตา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงสุมาลี อินฉิม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ ก้อนเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรีคลัง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงไพลิน เหง่าสีหา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายนิรุธ จุ้ยทองหลาง ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กชายภูมิภัทร ปททิคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ วงษัสงค์
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายปริญญา มานิตย์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายธนกรณ์ ขาวภา ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายกันตพัฒน์ ปาหญ้า ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายสาธิต จันทร์ปาน
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กชายจิรครินทร์ นาใจดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายวีรภัทร ฝายสูน ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ โทโม
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงไปรยา แปชน ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงวีณตรา หาญวงศ์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงขวัญชนก บุตรสานาม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงธัญจิรา คชรัตน์
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงจิรัฐิพร สอนชา ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงศิริวิภา สีเล
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน ศิลา
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายศตวรรษ ทาคูบอน
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายดลฤทธิ

์

เตโพธิ

์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายธีรภัทร คำเชียง
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงชลรัตน์ดา อินถา
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงวรีย์รัตน์ ทองเทพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงลลิตา คำโฮง
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงนริศรา พาวงษ์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายทศพร ละครคิด
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายธนวิทย์ ปกธงชัย ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายนัชพัฒย์ ตุ้มวัด
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายวรวิทย์ ขวาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทมโยธา
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายธีรชาติ จันทบุรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กชายนครินทร์ รวดทรง
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๐ / ๓๗๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายอดิศร ศริเล
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายกิติพงศ์ มาศริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงกมลชนก สิงห์หาญ
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงทิพย์อัปสร เทียมทนงค์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี กองเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา หล้าแสน ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงกนกานต์ สีปราบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงนิชานนท์ ทองน้อย
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงรัฐนันท์ บุญเทพ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายนิวัฒน์ เตโพธิ

์

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายสหพันธ์ สายประดิษฐ์
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายเสกธพงษ์ โหวดจะโปะ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีนา
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายมานิตย์ สีเล
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงปนัดดา ปตามานัง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา ทีทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงสรินธร พานอนันต์ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงอนุธดา คำโฮง
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงอภิสรา แปชน
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงปนันดดา ผิวขม
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายนันทิกานต์ ใจกล้า
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายอรรถพร ยอดสง่า
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายรณกฤต บุรี
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ ไชยเวียน
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงษ์ชมพู
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงพรพรรณ เกาะตุ่น
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงจรรยพร พรมจ้าย
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงอภิรมย์ หวานหอม
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงสุมิตา เตโพธิ

์

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงปยะธิดา สาระวิถี
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสุธาสิณี สีสุยิง

่

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงปนตะวัน เขตภิรมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงดวงพร ดอนหัวรอ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงวาสนา จันทร์ปาน
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงอรวรรร วงค์คำจันทรื ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๑ / ๓๗๑

้
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ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายรัตนพล ต้นสีดา
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายชัชวาล ภักดี
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายวรวิทย์ คำโฮง
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายประดิษฐ์ โทราช
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กชายกฤษฎา สริมา ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กชายสิทธิชัย อาจธานี
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายเทพพิทกษ์ สุดา ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาชา
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ รอดทรง ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงสุนันทา เตโพธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ฝายสูน
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงเบญจมาศ บุรี
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๗

นางบัวชันธ์ จันทร์ศรี
๔/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๘

นางจันทร์ธง ดวงมังกร
๑๒/๒/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๘๙

นางบังอร ผิวเฝอน
๑๔/๐๕/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๐

นางเตียง ชะบางบอน
๒๘/๕/๒๔๘๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายกฤษฎา เวียงวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ คำสี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายศิวัวัฒน์ แถวเพีย
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายสมบูรณ์ ชำนาญไพร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงอารยา แถวเพีย
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงปริฉัตร นูเร
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงแก้วตา เบ้าสองศรี

ี

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายสหรัฐ แสงประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ธนูหมืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายถิรายุ ชาวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายนิธิกร ดีมา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กชายศิริโชค จันจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายธนพงษ์ แสนคำทุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กชายนันทเดช ตันภูมี

้

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายธนันต์ชัย หล้าดวงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงสุนิศา นูเร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงรัชนีกร โคตรมี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงวรันญา พืชผักหวาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กชายธนาธิป สุดน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายชลธาร สร้อยเสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงเวฬุดา โคตชาดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายอภิชัย ตาแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงนวียา โคตชาดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ไร่ขาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายนครินทร์ พงษ์สีมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายธนกร สีถาพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายปกรณ์ พิชนะชน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายรัชศักดิ

์

ใสโสก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ พิชนะชน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายธนกร พงษ์สีมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายชาคริต สีถาพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กชายรถกร ปาโดน
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงสุภาพร อ้งมา
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ปาเขือ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงวรรณภา นุดา ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงวนิสราภรณ์ อุปมาณ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงโยษิตา โสภาจิตร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา สงเสด
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงจงนาต กางตัน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงสุวรรณ ปชชามอญ
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงวนิดา กิจเธาว์ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ขาวไชย
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายรัชชพล พงษ์สีมา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นาที ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายอดิศร พุฒซ้าย
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายฤทธิเดช ปาเขือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายเจษฎา สอนไชย ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายจิรเดช สอนไชย ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายธนโชติ สีถาพล ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงทรงอัปสร นิมนวล
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงธรรมธาดา นุดา
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงภัณฑิดา อ่อนละมูล
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ โสภาจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงมาริษา วันลา ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงศิรดา พงษ์สีมา
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงอโณทัย ภูมี
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ โสภาจิตร
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายภูมิศักดิ

์

เจือมา ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายภูผา นุดา ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายณัฐเดช กิจทะ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายพิษณกร ปาโดน
๒๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายสิทธิชัย มุ้ขนาม
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายภูริทัศน์ เจริญสุข
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายวุฒิชัย ปาโพธิชัน

์

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายเตมินทร์ ชมชิด
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ไปเจอะ
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงสุพรรณี พงษ์สีมา
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงจิณัฐตา วัลลา ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงปวริศา ปาเขือ
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปชชามอญ
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงจิดาภา มูลกัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายพงศกร คเณรุพันธ์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ใจตรงกล้า ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายชินวัตร ไร่ขาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายดนุศิลป พิชนะชน ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายธนาคาร หวานแท้
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายราเชนทร์ ใสโสก ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายวัฒนะ ใจตรงกล้า
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงชฎาพร แก้วแก่นตา
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงวรรวลัย ปาโพธิชัย

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงอัญชิสา สีถาผล
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ กางเต้น
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงนันณภัทร วงษ์ชมภู
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงรัตน์ติกาล แผ่นทอง
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นุดา
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายนนทวัช เมฆโพธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายรัคน์เกล้า เหมืองทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายกรกฎา เฉลิมพล
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงพีรดา โสภาจิตร
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงจิราภร พงษ์สีมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงอทิตยา สาระอินทร์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายวิศรุต ตังพรสกุล

้

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายพิริยะ สมีน้อย
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายภูริภัทร์ สิงห์คำ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายวรชิต เกิดแก้ว
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายอนันดา รังกาง ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงนิรชา ภักไชย
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงปริตา เกษรศิริ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงพลอยสุดา ศรีเชียงสา ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงอรนภา โยธี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายจิรพันธ์ สมีดี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายปรัชญา พรมชาติ
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายสรัล อุปจันทร์
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายวรพงษ์ งามมีศรี
๒๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายอติเทพ เจริญดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายกรรธรณ์ วรรณสุทธิ

์

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงภารดา คามใส
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงกรกมล สุดรัก
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงขวัญจิรา สุดนิยม
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงทาริกา โสมา
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงประภัสสร ไสยนาม
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ตะไลย์ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงวิมลนันท์ ดวงเจริญ
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ตัวเสาร์
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงยุพรินทร์ เงาะเศษ
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงธิชา นามะลี ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายธนกร แขนสูงเนิน ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ เถือกคำ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กชายพงศกร สมอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายพรสวรรค์ ก้อนจันทร์ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายวิทยา ไสวงาม ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กชายอนุวัตร เอกพันธ์ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายอมรเทพ ประทุมรัตน์
๒๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงสุธิดา แผนศิลา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงชุลีพร หล้าลุน
๑๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงยลดา พืชผักหวาน ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๗
เด็กหญิงลักขณาภรณ์

แพนชัยภูมิ
๒๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงกุลยา ไสวงาม ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงปานฤทัย หวานเสร็จ
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงเพชรพลอย โพธิทอง

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงวาสนา ปกกาโล
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงอภิตา เมืองภู่
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๓

นายวิรัตน์ นาฬกุล
๒๐/๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๔

นางสาวประชิต โคตรประทุม
๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๕

นางสาวเพ็ญศรี แถวโนนงิว

้

๑๑/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๖

นางศิริมา ไร่ขาม
๑๑/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๗

นางไศยกา ต่ายทรัพย์ ๕/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๘

นางสมพิศ พิทักษ์
๑๗/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๒๙

นางเสาวรี พรหมกรรณ
๒๐/๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๐

นางสาวมณีรัตน์ อุดม
๘/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๑

นางวิรงรอง อุดม
๒๗/๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๒

นางพัชรี คำศรี ๑/๓/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๓

นางดุจเดือน ชัยพรมมา
๓๑/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๔

นางอุมาพร สีสุริยา
๒๒/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๕

นางพัชรินทร์ เศษทา ๓/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๖

นายบรรจง สุดงาม
๓๐/๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๗

นางสาวสุวรรณี หาญยะ
๒๐/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๘

นางสาวอรทัย อินทรสันติ

๑๑/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๓๙

นางสาวอริศรา ตาไข
๑๐/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๐

นายอังคราวุฒ พร้าวไธสง
๑๖/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายชินาวุธ ปะลา
๑๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงทักษอร กสิวัฒนา
๓๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายนิรุชา สีทาหงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายภูวดล หงษ์สุวรรณ
๑๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายศักดา อุทัยแสน
๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงเอมพิการ์ คนยัง
๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงปนัดดา หงษ์สุวรรณ
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายธีรเดช เพชรแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายนนทกร ปนแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงธัชพรรณ เกาะตุ่น
๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

หาญพล
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายปยะพงษ์ สมอนา ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ ภาวะโคตร
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายอาริศา กุลวงษ์
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงวิมลนันท์ ธาตุดี
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงศิริภัสสร สมีดี
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายวงศกร โสดา ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายพีรพล ศรีสุทัศน์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญคำ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายปฐมพร มัครมย์
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายกฤษดา ไสวดี
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายพัชรพล กุลวงษ์
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายธนบดินทร์ คำสังห์ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามจำปา
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ สุดเพราะ
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพัว

่

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงสุชาวดี เสริมสวย
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงคำ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงอภิญญา สีเหลือง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายสหรัฐ ตู้แก้ว
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายแดนชน จ่าบาล ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายรังสรรค์ จ่าบาล
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายสุชัชจ์ ดำนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงธัญพิชชา กุลวงษ์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงวรรณิภา กระฉอกนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงปาล์มมี

่

วินิจฉัย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายพรชัย นิลสมบูรณ์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ พร้าวไธสง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ดีแปน
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงปาริชาติ ยนสำอาง ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๑
เด็กหญิงประไพพรรณ

สุวะคุณ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงอรพรรณ สายเมฆ
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา นาภิรมณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงศิรประภา บุญคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงอภิญญา พลไธสงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายสุบรรณ นามมะเขต
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายเจษฎา ศรีสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายวิวัฒน์ จันจีน

่

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงนิออน โพธิวงษ์

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงลักษินา โสดาศรี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงวีรวรรณ กระฉอกนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงยุพิน ผิวใส
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา กุลวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงชนันนัทธ์ จันผง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายวทัญู ขุมทอง
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายเจษฎา อาษา
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายจตุพร นามจำปา
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายธีระเดช สมอดี
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงรัตน์ชฏาพร สนิทท้าว ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๐
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

นาภิรมณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายกิติพงษ์ ญวนมี
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายอรรคพล ชนิดนอก
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงดนวงค์ สำอางค์สะอาด
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงธันยพร เพ็ชรเด็ด
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงวริศรา สมีเพชร ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงอภิญญา นามะเขต

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงสกุณา สังคม
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงสายนำ วงษา
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก่นวงษ์
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุวรรณหาร
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ วัดแผ่นลำ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมอหมอบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายพรพล มะเสนา
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายนพรัตน์ ไกยะเลิศ
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายจิรายุทธ ศรีทับทิม
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สิงสา
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายภควัฒน์ สุดสะอาด ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายนันทพร สุทธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สงคราม ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เอือมสม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กชายวัชรินทร์ แสนตรง
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายมณฑวรรษ สมีนาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยศรี
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงนันทนียา ทีทา
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๕
เด็กชายกษมาพิพัฒน์ แพงมา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงศุภวดี จุ้ยสกุล
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา วัฒนะบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงกนกพร โพธิอุดม

์

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงกฤติมา ภาวะโคตร
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายวรชัย บุญรอด
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงวรางคนา ทรัพย์เจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงอดิศร ศรีวรรณภูมิ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงทิพย์วารี ปนดี
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงธนัญชิดา เชิดโกทา
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงปนัสยา ประกายศรี ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภาวะโคตร ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงสุริวิภา นามวงษา
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายอิลิสาเบ็ทฮ์ สปอัลตีนี ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายวรพล การช่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายรพีภัทร อุ่นสำโรง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายภัทรพงษ์ หวานแท้
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงนพวิชญ์ สีลา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงชนัสรา มะบุญ
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงมัธนา หวานเนือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงวิลาลัณย์ สันพี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา พุทธจักร
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๗ เด็กหญิงประถมมาภรณ์

เหล็กโอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงวรางคณา บุญลอด
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงวสิตา รักเชือ

้

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงอัญญาสิริ ทองโคตร
๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลินฟา

้

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงพัชรา นวนเจริญ
๑๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลินฟา

้

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กชายปญญา นามมณี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลินฟา

้

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงพัชรี บุรี
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลินฟา

้

สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงทานตะวัน ผิวสะอาด
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงธีรดา นาชิน ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงสร้อยนพา เหมพันธ์
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ผิวสะอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงอริสา สุดเหลือ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงชฎาพร ศรีสุวอ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายชาคริส มูลนิภา
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายยศกร ศรีสุข
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กชายคริสมาส หล้าบุญมา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กชายกฤษณะ ศรีระแก้ว ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงพีริสา ลาภเกิด
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงจิรภิญญา รู้สงกาย
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงรินรดา หาญกล้า
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงพรรณภา หล้าบุญมา
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงสิริยากร ใจดี
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เหมือนพงษ์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำโอ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงละอองดาว พูลศรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงปยมาศ หล้าบุญมา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เจริญอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายธเนศ ชูศรีโสม
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายธีรเดช ต่วนคำ
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายจรูญวิทย์ คำลำเภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขแก้ว
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงพิมพ์พิมล แพงพฤกษภูมิ
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นนตา
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ คำทองหลาง
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงจิระภา หอมสมบัติ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงภัทธิดา นนตา
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช เพ็งที ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เชาว์ฉนวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายนราธิป อิติป
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ ดอกจันกลาง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายนนฐนันท์ บุตตะเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายศรายุทธ ศรีรักษา
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายณรงค์เดช จันสามารถ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๐ / ๓๗๑
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ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงปานตะวัน สุดสี ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ มีจังหาญ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงพัชราภา พวงแก้ว ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงวชิราพร พร้อมพรัง

่

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงแพรวา ศรีจันทร์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงสิรินญา สมีเพชร
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงแพรวา บุตรดีมี
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงพรนภา แสนโคตร
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงจิดาภา สิงห์ทอง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงนวพร นนตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงลักษิกา คุณทะรัตน์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงปนัดดา สมีเพชร ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สุขประเสริฐ
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงพลอยชมพู มีจังหาญ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงสุทัตตา สังกะสี
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๖
เด็กหญิงศิรัณยาภรณ์ ปญญะ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายภูฤทธิ

์

ศรีกุล
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายพิษณุ โพธิพา

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายศุภกฤต อินตาโย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายสิรดนัย คอนทวน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายพสิษฐ์ ตาล้า
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายณเรศ คำนวณวัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงภัทริดา แสนปอ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงณัฐลดา พูลสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี พนัสสิลา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ผ่องแผ้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงอรัญญา ดวงไกรแฝก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงอภิชญา เปยยุระ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงองค์อินทร์ อ่อนสา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตร มูลหอม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงศตรัศมี ขอนพุดซา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงปนิดา มุ่งมา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายชิตพันธ์ ตาหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายภูมินทร์ แวงยางนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๑ / ๓๗๑

้
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ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายสหรัฐ นาคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กชายอนุชา แก่นแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ราชภูเขียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ศิริวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงกาญจนา มาตนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงปวีณธร สำราญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงพัสวดี หิตะวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงรัชฎา ชารีกัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายจิรายุธ เปลียมคลัง

่

๑/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายธนสิทธิ

์

ดันเจริญ

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายธนเสฎฐ์ ดันพรม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงวรัตน์ทยา นำภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงเนตรนภา นาแพง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายธนพล เพ็งเหล็ก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งเหล็ก
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายเทพา มาศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายโชติกุล น้อยปา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายนนพิพัตร ทุมเชียงลำ
๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายวรวุฒิ เถือกคำ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงอัครา โม้วงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงนำฝน อัตถาชน
๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงอริษา โก
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายปรมินทร์ ศรีสุมัง ๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายฤทธิโชติ แสงดาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายพีรภัทร นิมขุนทด
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายปฏิภาณ โม้วงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายปริญญา มาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายธีรยุทธ์ โม้วงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายศุภากร ศรีโสภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงอธิชา เจริญยัง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สันทา
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงจิรัฐิกาล ครองโนนกอก
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา บังอร ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงพัดชา พึงเถือน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายจตุภัทร ปฎิเหตุ
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๒ / ๓๗๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กชายธฤตวัน จริยาธนสกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กชายวีรภัทร มาตตรี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ กุลวิเศษ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงรัตติมา โยเหลา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงปยพร วาระสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา เทพา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายปริญญา ครบทองหลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายวีรากร แสนหล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายระพีพัฒน์ กลกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงกณิศา ใสชิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงพิมฤดี พาบุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงสุประภา พิมจ่อง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงกัลยกร รอดแสงจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายชานนท์ อินทชัย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงเยาวเรศ โมสิกรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ตาแสง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงวรรณภา แปน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ปองบุญจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายธนพล จงอางจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงฐิติพร เถือกคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงพรรวิภา หนันทุม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงมลธิชา ทะสังขาร์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายเอกพล สันเสนาะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงขวัญกมล ขานวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา บุตรสีสวย
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงนวารินทร์ เพียสุระ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงวรัญญา โยเหลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงกิตติพร ไทยทองหลาง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายพงศภัค โคตรสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายภูวดล เดชาจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายวุฒิภัทร วงศ์คำดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงปองขวัญ ประยงหอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายณัฐพล ยิงงาม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กชายศุภกรณ์ แปลมูลตรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงคำรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ สำราญบำรุง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงญาดา โลหะมาต
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา อินทรกันหา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กรมน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงสุภัสสร วิภา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงมนัญญา เทียนทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุดน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญรุ่ง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๓
เด็กหญิงสิริรัชกาญจน์

มูลตรีศรี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนคำ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายปราโมทย์ เครือมา
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงรัชณีวรรณ จารย์โพธิ

์

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงเจนจิลา ศิริแอ้ด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงเกศรา กาบขน ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีไวทย์
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๐

นายรัตนศักดิ

์

บางชัยภูมิ

๒๑/๑๒/๒๔๙๕

วัดขันธสีมา ขันธสีมา  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กชายธราเทพ อินกันหา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายภีรดล บัวน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายดนุกรรณ์ ผุยมูลตรี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายณัฐพล มีโนนทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายนิเวศร์ สีสมบัติ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงอังคณา ผุยมูลตรี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ คำแสน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กชายจักรดุลย์ มูลมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทะนานใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบซาว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายก้องภพ ผุยมูลตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายภัครนันท์ จันทร์แสงศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายฐาปนพงศ์ แคว้นเขาเม็ง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คนึงนึก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กชายชนินธร วงตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กชายเพทาย เทพปนติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรศักดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายอานันท์ ไชยสอน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ประวิง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กชายจักรพันธ์ พะวงค์วรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาถ

ยะนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดวงคำผุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา ชีไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงวันวิสา ปองปาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสุโข
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงอนัญพร หลอดชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายกฤตวิทย์ คำปคา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์หอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายสรวิศ มูลชะนาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายอธิศพร ถือคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายกิตติภณ ปองปาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ พันธ์จำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายภาคภูมิ มูลวิชาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายอนุวิท สีทน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ สีทะโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ จันทร์อ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ ลือเรือง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายสุทธิลักษณ์ จันทรมัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงฐานวีร์ รังคะวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ส่างแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงนัฐยา สังสีราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงมธุรดา แพงบุตรดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หม่วยนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ โชติกวี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงภัทรภร ชาเคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงปยะพร ผักเทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อดิศรศุภพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงณฐพร จันทระวิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ท่าประชุม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กชายนัทธพงษ์ เถือนช้าง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กชายชินวัตร ปะสาวะเท
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แดนสามสวน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กชายต่อลาภ ทรงจำ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายธนกร สุแดงน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายฆนาการ ทองหาญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายปใหม่ นามวงศ์ษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายนนทวัฒน์ คำเบ้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายหนึงตะวัน

่

โตรหลักเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายวัชรพล ภูพวก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กชายกิตติพันธุ์ เนติศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ภิญโญฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายจักริน กาพย์แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายสิรภัทร สุแดงน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายทัตเทพ เมืองสนธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายวุฒิชัย นาแพง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายศราวุธ วิยาสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ผิวงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายภัทรกฤต นามวิชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายธนภัทร ทิพโยธา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายธนพนธ์ สำราญบำรุง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายพลวัต สิทธิโห

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายธนภัทร แสนนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายภูสิทธิ

์

สุวรรณนุช
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กชายสหธรรม สาคเรศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สุราวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงกษมาภรณ์ พรมจักร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงกัลยาพร เพ็ชรศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงสาวิกา จุดศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีกลชาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงวรัญญา สมศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงสิรภัสสร ชูญาติ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสุริวิภา ลูกภูเขียว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงศิริประภา คงทนแท้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงวาสนา สุทธาธิวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงภัทราพร เปาจันทึก
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงประวีณา สุดชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ นามวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงพุ่มทอง หร่องบุตรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ญา

แก้ววิเศษ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสนพุทธ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงณภัทร บัววิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงนิตินัดดา อุทัยกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงสุวภัทร คำจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงฐานิตา ชาเคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงอารดา สุดลาวดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงศิริวารี อนุสุเรนทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ผากอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๐
เด็กหญิงเบญจกัลยาณี

ครยก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ชาเคน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีนาค
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงนภัสสร สุดสงวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงอภิญญา ภูตาขำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงนิศรา ชาตะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายบรรณสรณ์ การาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายกฤษฎา ศรีนุเสน
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีลาเรียง
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายวัชระ ดวงทอง
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กชายอนุสรณ์ มะณีแฮด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กชายวิทธวัฒน์ พิบูลย์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายวิทวุธ พิบูลย์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กชายธนกฤต ขันธวิชัย
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงธันสุดา พันนาเคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กชายณัฐชนน ไชยนาค
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กชายคีระพันธ์ ดอนชานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงรสิกา เหล่าหมวด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๘
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

ชนะคุณ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงศิริยา แสนปอพาน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงศิริญญาพร โตนา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายอติชาติ อุดมรุ่งเรือง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายสุรเดช สีละเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กชายต้น ศรีสง่า
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงกมลพัชร วงละคร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงอัญชลิกา ภูบุญลาภ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงหฤทัย ปองนิล
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายบรรพต ประจันตเสน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงนาฏนารี มอมหม่าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงเกสรา กำพุทธา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงอาริยา ทองสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนแสนศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร แสนชัยวงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายนครินทร์ ยอดคำทุย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายธีระพงษ์ คำมินเสก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายนิเวส นินะราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายวีรวิชญ์ คำดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กชายเนติ ศิริหงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายณัทพงษ์ กันหาเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กชายธีระวุฒิ บุญอุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงสุวิภาภร ลอยพิมาย

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงจันจิรา จือพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงภิญญดา พวงพี

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายชนะชัย ชมภูษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายสุรเสกข์ รอดไป
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

น้อยหว้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายอัศดา พิมศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายฑิตย์ตภูมิ รางแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายวิระวัฒน์ วงษ์วรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธนภัทร สุทรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ทานะขันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงรัตนาพร ชมโพศรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วดวงดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๓

นายปยวิทย์ ศรีพุทธา
๐๓/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายธนากร คำคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๕

นายทินกร เพียดสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๖

นางนาง โคตรเพ็ง
๐๗/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๗

นางนงนุช กลินจันทร์

่

๐๑/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๘

นางสาวสุกัญญา รักษาพล
๑๓/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๖๙

นางเพ็ญศรี มีคำทอง
๑๑/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๐

นางลมูล ขมสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๑

นางอุสา พานโน
๑๔/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๒

นางทองสา สินทร
๒๐/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๓

นางนารี พัชนีย์
๐๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๔

นางสุภาณี ชนะบัว
๐๑/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๕

นางคำพอง เศษมา
๒๔/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๖

นางทองเลือน

่

ใฮงาม
๑๔/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๗

นางเพียร ใฮงาม
๓๐/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๘

นางณิภาดา เศษมา
๒๙/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๗๙

นางกาญจนา ชนะบัว
๒๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๐

นางสาวทินกร ปากเมย
๒๓/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๑

นางศุภพัตรา ตีกา
๑๐/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๒

นางจินตนา สุริยะคำวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๓

นางสุภาพ ใจดี
๒๑/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๔

นางสำราญ สินทร
๐๗/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๕

นางเบ่น เสาร่อน
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๖

นางมะณีรัตน์ เศษมา ๔/๖/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๗

นางสมใจ กาบแหล้ ๓/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๘

นางสงวน คงเชนทร์ชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๘๙

นางสังเวียน จำพร
๑๗/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๐

นางจันทรจร บุญคง
๑๕/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๑

นางอุไล ปากเมย
๑๓/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๒

นางบัวเรียน นรสาร ๒๗/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๓

นางเครือฟา ขาวพา
๒๐/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๔

นางเสด็จ เศษมา
๑๘/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๕

นางยุพิน กุดกี

้

๒๖/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๖

นางพรรณี โพชืน

่

๗/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๗

นางสังเวียน จำพร
๑๗/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๘

นางสะอาด สินทร
๒๗/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๗๙๙๙

นางประมวล ศรีวิชา
๑๘/๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๐

นางเพรียมสี อึนพวง

้

๐๑/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๑

นางวงเดือน โซ่เงิน
๑๖/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๒

นางทองขันธ์ แสนหล้า
๒๐/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๓

นางปราณี แสนหล้า ๑/๑/๒๔๙๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๔

นางชนิดาพร พิเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๕

นางวนิดา ทองชน
๐๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๖

นางหนูแวว เสาร่อน
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๗

นางสาววรนุช ศิริบรรพต
๑๔/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๘

นางทุมมา เสาร่อน
๐๓/๐๓/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๐๙

นางปราณี พรมภักดี
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๐

นางกอง ชัยดา
๐๖/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๑

นางดอกไม้ ชนะบัว
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๒

นางถิน

่

สาขา
๐๑/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๓

นางโอ โสภาวณัส
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๔

นายประกาศ ไชยนาม
๒๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๕

นางเกษณีย์ ใต้ชัยภูมิ
๑๑/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๖

นายประกาศิต กาดนอก
๐๒/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๗

นางหทัยรัตน์ วงษ์พระกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๘

นางกิงแก้ว

่

แก้วชูสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๑๙

นางสาววรรณา อุดมวงค์ไพบูลย์
๑๒/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๐

นางเพ็ญศรี มิงขวัญวัฒนะ

่

๒๑/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๑

นางวิรัญชนา วิชัยวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๒

นางกาญจนา ไชยชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๓

นายเสนอ วิชัยวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๔

นางรัตนา แสงเพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๕

นายโกวิท เลบ้านแท่น
๑๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๖

นายเคน สันคำ
๑๐/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๗

นายณรงค์รัชช์ ธิติมงคลวัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๘

นางปยธิดา เขตคาม
๑๕/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๒๙

นายณัฐพงษ์ นามเทพ
๐๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๐

นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๑

นางสาวอดิศร มีคำทอง
๑๔/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๒

นางจันที แสนหล้า
๐๑/๐๑/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๓

นางมะณีย์ สอนเสนา
๑๙/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๔

นางเสงียม

่

ประทุทมา
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๕

นายสุนัน แสนหล้า
๐๑/๐๗/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๖

นายนิกร สาขาม

๑๓/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายวิษณุ ถวิลไพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงณัฐชา กำประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงนิภา พิมพ์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา แปชน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงสุนิสา ชะนะบัว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงไพลิน คันทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายพรม ศรีวรรณะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายนราวิชญ์ ยอดแสนเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายณัฐชัย ศรีวิชา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิชา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชะนูหมืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงอริสรา ถาวรคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ จันดาปราบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

อาษาภา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายพีรเพชร แก้วสุวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กชายเฉลิมชนม์ สีหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายอทิโชติ มีเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ มีปอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ชำนิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายธนโชติ ชนะบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปากเมย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ สอนเสนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงธิณัฐดา เพ็งเคลือบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายวีรชิต ทับทิมไสย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายดนุนัย มีคำทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายวายุ พิเนตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงจิราวรรณ พรมที
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายศิรชัช ลาลเพ็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงณิศศา รวมธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายอัษฎา มีคำทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงนราศินิ ชาวโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา สีอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายกิตติยากร นาดี
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายพงศธร นนทะนำ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายวงศกร ตีกา ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กชายศุภกฤต ชนะบัว ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา สมนึก ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงนัฐญาภรณ์ พลรักษา
๑๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงนุสรา แถวหมอ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงพัชราภา หาญสุโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงพิยดา ตินานพ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงสุหทัย เสโส
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายฟาใส ศรีผาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายภานุวัตน์ ขอนรัง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายรพีภัทร กันเสือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายปยะ สิทธิยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา ไชยแสง
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงเกศวรี ศรีสุข ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดา
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ดาษดา ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงศิริยากร นาอุดม
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงกนกพร ทองสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ มาเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

ทรายเก่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุตรโคตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงสุมาลี เพ็ชรกอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อินวอน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายชยากร อาดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงชุติสรา จันปลา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายเตวิช ปะวะถา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายนิติพล โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ศิริมณี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายภาคิน อาดี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายจตุคาม ชายพุด
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงนุภาวัลย์ จันปลา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กลางโงน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พิกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายศักดิเสถียร

์

ศรีนามเอ้น
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ปา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กชายนฤนนท์
เหง้าพรหมมินทร์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายศุภกฤดิ พิทักษ์วงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายภูชนะ จิตรเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายพิสิษฐ์ รามพัตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงรินรดา บัวมาตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงปภาสรณ์ สุภีร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงอธินารถ ภูวนารถ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ตันตะวาโย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงจินตภา ตันตะวาโย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ นามา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายภูวเนตร จันโท
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายชินกร นามพร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กชายวีรศรุต จุนโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงธนพร พิทักษ์วงษ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงชนม์นิภา ปฏิกานัง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๑
เด็กหญิงสุวพัชร์ญาริน

ลีลานาแก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายมงคลรักษ์ ศีรีเทพ
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายสรภัส ใชยนาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กชายพงษ์ศิริ เวียงไกร ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กชายปญจพล ชัยสมบัติ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ยาเทพ
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงธันยาพร แสนหล้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงปรียานุช วิเศษ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงปาริชาต ศรีขันทอง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกตติจักร ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงวีรวดี เนตรหาญ
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงดวงเดือน เขียวเรียง
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายพีรณัฐ แพงจ่อย
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายธีรภัทร สิงห์ทอง
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

มาโคตร ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายศิริมงคล เทียบท้าว
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายทะนงศักดิ

์

แสนประกาย
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วตา
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

หาญสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กชายธนธัช จันทร์ประทักษ์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กชายต้นตการ พยัคฆนิง ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายทฤษฎี พิมมี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงพิชรดา จันทมาตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงจิรภิญญา โยสาพันธ์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงเกวลิน หล้าวิโต
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กชายรุสนัย ทบวงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประพฤตินอก
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หล้าหาร
๐๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายยศกร เสนาอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายจิราวุฒิ ดีแปน
๑๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายธนวัชร์ จันบุดสา
๒๗/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงจิราภา หล้าหาญ
๑๙/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงฐิติวรดา พาสี
๒๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงรินรดา มะลิโค
๑๒/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงเมลิวัลย์ อรุณธาธนกูล ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงแพรวา เทียบภู ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ลดา เวียงไกร ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายวรภัทร ช้างหล่อ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กชายอนุวัต วรศิริ
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กชายศาสตราวุธ ปสสาวะโพธิ

์

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายอัครวิทย์ เปลียนเชาว์พลัน

่

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แย้มศรี ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ประจวบโชค ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงจิราพัชร อินทร์เสนา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงวรดา ปะสาวะเท
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงอรวรรณยา ทองดอนน้อย
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กชายกฤษชัย ชัยโคตร
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา รองศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกน้อย โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายชนะพล เกสร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกน้อย โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กชายธนากร ชมมอญ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วไชยะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงศิรดา เทวะหา

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายศรัณย์ แกมนิรัตน์
๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงบุตรธิดา ขานวัน ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงอรทัย สีสรรค์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงฐิมาภรณ์ อันชืน

่

๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายไผ่ตรง เวียงไกล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายธีระพงษ์ ประพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายไผ่ทอง บุสำโรง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กชายวาทิน เชือบริหาร

้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายวิชยุตม์ ยุระตา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายสืบสาน ทองน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายสุจินดา วิเชียร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายภูชนะ ไชยบัง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กชายพีรภาส ธรรมเพ็ชร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงปยะธิดา ไชยโคตร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สินเทา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน โยสาพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายกิตติภณ อ้วนสา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กชายธนานพ ปะทะวัง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงนิญาณี ขวัญกุล
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายสุพจน์ วันระภา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กชายณกฤษณ์ เฉลิมพาน ๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงญาณิศา สุขเพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงกรองแก้ว วันทองสุข
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปะระกัง ๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา ปะระกัง
๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ผุดผ่อง
๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายศุภณัฐ เพียรศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงปวีณา แก้วอาษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายปรมินทร์ บุญพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายจักรภาณุ สอนเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายวิกิจร์ สีแก้วกล้า
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กชายสุริยา เทพนำเทียง

่

๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายนพรุจ กระลาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กชายพิพัฒน์ บุดศรีสวย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ขุ่มด้วง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายอัครพล สมอหอม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายอดิเรก ยูชิ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายพันธวัช โอฐเปย
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายปริวาส น้อยตำแย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายวสันต์ อันชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กชายนนทกรณ์ เหล่าคำ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายศกลวัฒน์ สุดทีป
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กชายธีรภาพ แก้วพรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายวงศธร บุญประคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๘
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ลาวิไล

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงวรธิดา สังข์ทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงปาลิตา ลักษณะศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงนันทนา สุเนา

๑๑/๒๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายกิตติภณ สุเนา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๓

นางสาวมยุรี ศักดิสิทธิ

์ ์

๑/๐๖/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กชายศุภลักษณ์ คำหารพล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ โคตวิทย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงอภิชญา แถมจอหอ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงอารยา สมอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กชายปยพัทธ์ นุชิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายอนุชา ดีแปน
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายอนุชิต ดีแปน
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายชานนท์ ทองมนต์
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายธวัชชัย สละใจ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายปวลิศ พิบูลสุขสุนทร
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา พลลาป ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงชาลินี กันหาบาง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ ปาริกาถานัง ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงสุนิสา โคตรตาแสง
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายจารุวัฒน์ เนียมไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายภูชิชย์ ไทสุริย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายองค์อาจ ทดอาจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงอนันญา จำนงพันธ์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กชายกฤษฎา แก้วพรม
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กชายสุขิตกุล เดินสันเทียะ

๊

๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงกนกอร สุววณแก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายชินภัทร สุววณแก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงนิลดา แถวนาดี ๗/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงธารธิชา ยศคำลือ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงพราวรวี ลาภปรากฏ ๑/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายกฤษณะ แก้วอาษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายพลพล หรัตนไชย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงปนปณัฐ ศิวธรรมรัตน์
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ลาภปรากฏ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงณิชตา กระจ่างโพธิ

์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงนรมน พระมาลัย
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงมณฑิรา เทพนำเทียง

่

๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายศุภวัฒน์ สืบพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จอกแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงกันติกา พลทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงกันติยา พลทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ กาสี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายพงศ์ภัค คำมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายสุวัตร์ ภูรับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงพัดทมน น้อยศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงวิชุดา ต้นแปะ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ พลยุทธ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายพงษ์กฤษณ์ กุลสุวรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ดาโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายประกาย สอนเหง้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐวดี แสวงกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายจิรายุ สิงหศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายพิทักษ์ รุดชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงอาทิติยา เรียงภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงฐิฏิญา วิไลวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงพรรณิภา พลยุทธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงยอดหญิง เตชะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงสุพิชา ประเสริฐศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา โพนพุฒ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โพนพุฒ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา บู้หลง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๐

นายกณิศ มะโนดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี วังคีรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล วัดไทยบำรุง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แผ่นทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงจารุภา ดาวเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ประโพธิศรี

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ หารมาก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายวิศิษฎ์ ทราวุธ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๗

นางสาวศิริลักษณ์ ชืนจัตุรัส

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายธนภัทร ศรีนัดยก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายวีรพล บุญเรืองนาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงจันทิมา ผ่อนจรุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เจือจารย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงหฤทัย จำลองเพ็ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงไอริน เกตุสำเนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๔

นายณัฐพงษ์ ทนทาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๕

นายชัยพิพัฒน์ อุตรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๖

นายภูวนาท โทนะโหงษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๗

นางสาวมรกต แก้วตา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๘

นางสาวณภัทรศร พันธ์เลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๒๙๙

นางสาวแสงอรุณ จริยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๐

นางสาวนิภาพร นอกพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๑

นางสาวปาริฉัตร ทองภู
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายปองภพ มาแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายสิทธิชานนท์ ครุธนอก
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เผือดนอก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงเกศกนก ขามปอมนอก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดาบพลอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายรัชพล โสภิณธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายธนาคิม ชัยเทศ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงชนานันท์ นามไธสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายอนันดา มัครมย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายวรดนัย ภาคภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงนิฤมล จงห่อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงเพียงฟา หยวกวิง

้

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายภูวดล จะเชนรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กชายศิระ กาดนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายกวิน อาณารัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายเจริญศักดิ

์

คำแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ สาแช
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายถิรวุฒน์ แสงขุรัง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๘ / ๓๗๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กชายธัญนพ อ่องสันเทียะ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายธีรภัทร จันดาหาร
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายพงษ์รพี บุสำโรง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายภานุรัตน์ ยุรยาตร
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายศุภชัย จันทร์อ่อน

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงกัลยาณัฐ มาบุตรดา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงเกศฎาพร นาชิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงชนาธิป มากกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงนิชาวรรณ แก้วบับพา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงปวีณ์นุช คะเณนอก
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงเปรมวิกา ดำสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คุณล้าน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงลักษณา โพธิกลาง

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงศศิวรรณ สุวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงมนปริยา หอมสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงมลฤดี กงชัยยา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายปรัชญา ขุนเรศ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คำน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงวันวิสา โคตรสมบัติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายเทียนชัย เกตุพิบูลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายธนากร มอไธสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายธนากร ลาดโม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายภูวดล แสงเดือน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กชายยุทธพงษ์ พรมจรรย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กชายวัฒชรพงษ์ เพ็งแพง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายอัคคเดช สังข์แก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายวชิรพล สังข์แก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงจิรัชยา วงษ์เวียง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายคณิต บุญทูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายวนโชติ กุลธัชหลุมนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายอนุชา ผาดนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ พรคำเดช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงนิตยาวรรณ ทิมขำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงปริตตา เฉลิมจาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๙ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ อ่อนอิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายชัยนุวัฒน์ ภูศรีแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายธนภัทร เศษฐี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ ชินรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายสถาพร ดู่ดำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงธัญจิรา ชินรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงพิราวัลณ์ ทองรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิละคร

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงสุธิดา ทักษิณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงเดือนยิม

้

ชินรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สายสอน

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงกรรจณา เทียรอุดม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ภักดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำพา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงวรัญชนา ราศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แหมไธสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงยุวนันท์ สนธิพันธ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายกิตติธร ราศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงชไมพร บัวแสง
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงนัชชา พรมษา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายนราธิป คเณนอก
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายนิติพัฒน์ สิทธิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงสิรินทรา หงษ์ศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ประวันจะ
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงฐานิดา ชนะภัย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายนราวิชญ์ สีกล่อม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายพงษ์เพชร ขาวพา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงไอญาดา สอนพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายนราธิป เกาะกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายวัชระ จุลสม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงกัญญวรา ท้องถิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

มะโรง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายภูเบศ สาสิม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายภัทรดนัย นันตะเวชกุล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงขนิษฐา คำนิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กชายธงไชย เปยะขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงเก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กชายอัครพล พรคำเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วกำไร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงฟารีดา จริยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายไตรพล จันทร์แห้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงเกวลิน ชนะเพีย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายธนากร ปอมสุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ กิมะทะโก
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายกฤษณะ เจริญกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายศดานันท์ พันโนราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายภัทรพงษ์ โคบาล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงนำทิพย์ พัดขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงธนัชชา ประกอบผล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายจารุเดช พลมาดีกุล
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายอชิตพล พระสีนาม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงปาริตา นีละพัด
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายกฤตเมธ นิลพฤกษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ บุตรโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายชนะพล แก้วบุบผา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงฐิติมา สมสีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีจันโท
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายเทิดศักดิ คิดดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายธนพนธ์ ทวิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายพนมกร นาตาแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงปรัชญา ราชวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงพรรทิภา อาจชำนาญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงพชามญชุ์ นุชิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายภูวสิทธิ

์

ร่มรืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ บรรจง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายวัชรพงษ์ กองเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงดรัลพร เพชรวารี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายพิชญาพงศ์ ศรีหาพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงสุรัสวดี นากาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงมุกสุดา เตชะแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายภัศกร ล้านพลแสน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงภาวินี ชาติชนะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา กุลาสะธัมมัง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายกุลกนก มะลิยศ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายวิทวัฒน์ จันทร์งาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายนพรัตน์ ดีสร้อย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงเกศกันญาป จันทาหนู
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา คำภาเกะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ สุปด
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี หล้าโคตร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กชายยุทธนา ปานเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายปฏิภาณ การะเกษ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายรุ่งตะวัน โยโส
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายบารมี สุขเอม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายวัชรากร ทารถ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายวรานนท์ ชุมผาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงสุธิมา ฤาชา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงสโรชา ปุราทาเน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงลลนา ไขขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงศิริวิมล อัฐแปล
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายเอกพล สีมะนาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงอิสริศา พรมโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงกรวรรณ อินปตถา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงชุติมา เปาวะนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ บัวมาศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ สุขกำเนิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงนันทวัน พลสงคราม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายนัธวัฒน์ นามนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายเฉลิมพล พร้อมสมุทร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายภูเบศ สิงห์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวัสดิกษสิณ

์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงอารียา เอมโอษฐ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงเพชรดารา หอมดวง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กชายกฤษณะ คำสีโห
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กชายธีระยุทธ สิงห์สุริยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายอรงกรณ์ เจ็ดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงจิรัชฌา บูรพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงวิภาวดี ปราบหนองบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงมนัสวีร์ มารมณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงปลายฟา สมขบวน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีบูพิมพา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายอดิศร หล้ามาชน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายกำตางค์ ยอดไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

หอมดวง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงกฤษณา เอมโอษฐ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงสุนิสา สูงแข็ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงอทิพติยา มังสมบัติ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงธัยลักษณ์ นิยมธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายธนกฤต โชจอหอ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายทัศนะ สุวรรณไตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อัสภัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงภาวิณี ชาวพลทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงศศินิภา อินทะนาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงสุพรรณี พิมพ์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงอนุธิดา เล่ห์กล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงนุชนันท์ แก่นแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายศราวุฒิ โสวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงวริศรา ดาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงวาศินี ดาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายจักรรินทร์ แก้วแก่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เหลากำพี

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กชายธีรวุฒิ ชัยลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายภูวดล ยามใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์ แซ่ลี

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายธนภัทร สันติสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงนิภาพร โหว่สงคราม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน แสนซิว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงวรัญญา โกสุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงสุธิมา คำค้อ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายอนุชา เวียงวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิมศฤงคาร

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายวัชรพล ดวงประทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายอภิชาติ เลิศขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายอัครเดช แก้วมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายเอกลักษณ์ โคตรชาดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงกันยา บุตรประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงวรรณิศา ขุนจร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายอาทิตย์ พรหมสอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายวชิราวุธ พลสงคราม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงศิริจิตต์ ศรีโปฎก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ ศรีวงษ์โชติกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงพิชญา ปุริโส
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กชายกฤษฎา หล้าโน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายนรชล สีสังฆ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายพีระพล สียางนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กชายวัฒนพล หล้าโน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กชายหัตถฤทธิ

์

ลุนสแกวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กชายธณัฐชัย เมสูงเนิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เมืองโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงลลิตา ทองเชือ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงทัพทนินทร ชันชวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายจักรพงษ์ กองคุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายธีรพงค์ เสนา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ รอดบุญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายณัฐิวุฒิ สียังนอก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายณัฐพล พานนนท์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายอัษฎายุธ พิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายปยวัช เคนแฝง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงเอวิตา เขียวลา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๒๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

อินทราช
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงศิรกานต์ อานพินิจ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงกวิศรา แหวนแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงสุธิดา หมวดหยู
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สิงห์สา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายเจษฎา นาบล
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายอาทิตย์ พันธ์หินลาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายอนุชา พรหมมาอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงวิชุดา จูมคอม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายสิทธิชัย คะเหลา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงกรวิภา นันทะใส
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงพิชานันท์ จันนามอม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ โคบาล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายพลพล แก้วปดถา
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ บุญผาลา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงธีร์วรา ประกอบผล
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงเปรมฤดี สาระภี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงสุวรี ชมภูน้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายธนโชติ พลชำนาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายนฤชา ศรีภูมิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงสิริพรรณ แสงฮาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช นาสังข์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายปริญญา บาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายกฤษดา วงษา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงสุรีมาศ บุญสงค์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายพินิจนัย สุนนท์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายณัฐพล แก่นแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายสราวุฒิ วงษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงประพัทธ์สร ชิตสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงปาลิตา บุญเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงวิภา วงษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงวิภาวดี จินกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายวทันยู ดวงสุริยะเนต
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๒

นายอำพล หอมสมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงกุลนาถ คำหาญผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายชลแดน บุญสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายณัฐภัทร จุลม่วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนาดล กลมเกลียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รมศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายภิญโญ วิวัฒน์วุฒิกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายณัฐพล ศักดิภู่

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายชานนท์ หล้าโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายธนดล ปานอ่อน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ สีดำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายพายุ เพ็ชรตะกัว

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายสรรเพชร ปานพูน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายกนกศักดิ

์

สีหามาตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายอภิชล ทันทะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงเกศริน คมกล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงปาลิตา กุลวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา เปล่งประยงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงวิลาสินี คำลือ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กชายธนกร ปองดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กชายนพดล บุญแสน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายธนารักษ์ ทิพย์รมย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายศิรวุฒิ แจ่นประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายวัชรากร พันธะวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายศักดา ภูผามานัง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงปนัดดา สมแวง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงฐิติภา ยลสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พรมนอก
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงอรวี คำโฮง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงนริศรา คำมะลา
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ระแวง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์แสง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กชายนลธวัช โสดา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสโส
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กชายสายชล โคตรไฉยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กชายนิติกร ขันชะนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายนัฐพล รอดดงบัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงเจตสุภา เฉลิมจาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๖ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายนวภูมิ โนนทิง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายเดชา คำผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายธิติสรร ขวกเขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทิพย์รมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายธนพงศ์ จันทร์ราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงอรพรรณ หงษ์ดวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายวัชระ เผือดนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๗
เด็กหญิงศุชัชฎาภรณ์ เสนาแสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงทิติยา ระแวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงขนิษฐา เทียบศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายปรีชา เหลาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายวีรยุทธ นามบุตรดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายฐาปกรณ์ สนิทท้าว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๓

นายนิเวช จันทร์วัน
๑๓/๐๘/๒๔๙๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๔

นางสมร ศรีเสน
๐๙/๐๓/๒๕๐๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๕

นายสมพร เครือเนตร
๐๓/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๖

นางสาวกมลชนก พลรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๗

นายทองปน สุภกรรม
๒๕/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๘

นายชัยรัตน์ ศรีผักผ่อง
๐๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๑๙

นางสาวเอวิกา วรรณ์แก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๐

นายสมควร มานุ
๑๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๑

นายอารมณ์ ชุมนา
๑๖/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๒

นางสาวอุทุมพร ใจเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๓

นายสมเพชร เหล็กหล่ม
๐๖/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๔

นายมนตรี ศรีษะ
๒๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๕

นายกษมา ติราภรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๖

นางสาวดวงพร ขุนทิพย์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๗

นายประสิทธิ

์

สร้อยอูป
๒๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๘

นางสาววิภาพร เลียมไทสงค์

่

๒๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๒๙

นางสาวนิตยา จันทร์ทุม
๐๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๐

นายศิริ ศรีคง
๑๘/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๑

นายศตวรรษ ธรรมรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๒

นายอาทิตย์ ทองสุพรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๓

นายศิริพงษ์ ขาวภา
๓๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๔

นางฐิตา โยธาพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๕

นายชุมพล กุดนอก
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๖

นายทวีศักดิ

์

มีศิลป
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๗

นายธวัชชัย บุตรสุคนธ์
๐๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๘

นายธวัชชัย วังหอม
๐๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๓๙

นางสาวสุมาลี สีกาพา
๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๐

นายอัคคนันท์ จันทร์สวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๑

นางสุพัฒตา แก้วบุญเรือง
๒๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๒

นายปรีชา เอียมศรี

่

๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๓

นางสาววิภาวรรณ พันชะคาม
๒๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๔

นายคำพี สุขวัฒน์กุล
๑๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๕

นายธีรยุทธ บุตรธนู
๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๖

นายแดง แซ่แต้
๐๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๗

นายประยุทธ ขัวโคตร
๓๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๘

นายธรรมรัตน์ สมบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๔๙

นายจักรกฤษณ์ สาระจิต
๑๖/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๐

นายเปรมชัย สุวรรณพานิช
๒๒/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๑

นางรจนา ศรีสุนทร
๑๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๒

นายวุฒิพงษ์ นนทะเส
๐๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๓

นางสาวนวรัตน์ นาตรีชน

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๔

นายเอกพล เชยคำดี
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๕

นายชัยเลิศ คนเพียร
๐๓/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๖

นายอนุพล อ่อนตา
๑๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๗

นายสุริยันต์ จะเรียมพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๘

นายทิพภาวีร์ จุตะโน
๑๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๕๙

นายสุทธิพงษ์ แข็งขันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๐

นายคมสันต์ โสมนะวัด
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๑

นายเจตฉัตร มาตย์บัณดิษฐ์
๑๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๒

นางสาวสุภาพร ขาวโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๓

นายอนุชิต ชัยชนะ
๒๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๔

นายกิตติ เตโช
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๕

นางสาวธาราลักษ์ ทวีแปลง
๒๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๖

นายบุญมี แก้วมา
๒๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๗

นายพฤษธกฤษณ์ โสลี
๑๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๘

นายจรูญ อดทน
๑๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๖๙

นายวินัย โอสถจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๐

นายกิตติภูมิ ทองยศ
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๑

นางสาววิมล เสวะนา
๒๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๒

นายอิทธิพล เหลือมเภา

่

๒๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๓

นายชวลิต อ้งมา
๑๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๔

นายเกรียงศักดิ

์

กระลำ
๐๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๕

นายวสันต์ นิยมนา
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๖

นายธีรยุทธ สีโย
๒๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๗

นายรุ่งนภา สระสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๘

นางสาวจันจิรา เอียมอยู่แท้

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๗๙

นายสุริยา อย่างบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๐

นายเจษร์ฎา บุญหาญ
๑๙/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๑

นายพงษ์อิศรา ปานาราช

๑๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๒

นางสาวนัฐติญา พร้อมพรัง

่

๑๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๓

นายคมสันต์ พูนศรี
๐๕/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๔

นายศรายุทธ ใจดี
๐๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๕

นางสาวปยดา เมฆเปยม
๐๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๖

นางสาวณิชานันท์ เพียแก่นแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๗

นายตระกุล ตรีเมืองสอง
๒๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๘

นางสาวอนุธิดา ศรีชู
๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๘๙

นายวัชระ โพธิราช
๐๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๐

นายปรีชา ยุทธศิลเสรี
๒๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๑

นายรุ่งอรุณ มาโต
๒๒/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๒

นางสาววรางคณา สาลิกา
๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๓

นายสุพัฒน์ เผือกคำ
๒๙/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๔

นายปฐมวงศ์ โพธิคา

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๕

นายเจน เรืองเสนา
๑๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๖

นางสาวกาญจนา ปองทัพไทย
๐๘/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๗

นายกิตติพัศน์ แทนคำ
๒๗/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๘

นายเศรษฐา เทพณรงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๖๙๙

นางสาวกนกวรรณ กองทองธเนศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๐

นางสาวพุทธา ปทธนนท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๑

นางสาวเนตรนภา เพชรกระจ่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๒

นางสาวสิรินทรา วิชาเดช
๐๙/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๓

นางสาวบุษยา สิงห์เทพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๔

นายพัฒนา จำปานิล
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๕

นางสาวกัญนิกา การะเกษ
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๖

นายพิพัฒน์พงษ์ โพธิวงษ์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๗

นายจิรายุทธ สินโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๘

นายสิทธิพงษ์ มณีวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายพีลพล เต๊ะซัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาฝายวิทยา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายดานุพงษ์ พุทธาจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายนันทภูมิ เบ้าจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายรัตนภรณ์ ชูวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายพีรณัฐ ตีตรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงปภัสสรา แสงจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงศิรินา ใจคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงอาฐิติยา จงฝากกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายอภิชาติ กันยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงณัฐชา คงประเวศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงพินท์นิภา แพงคำดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายธนภัทร สายคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายธันยพงศ์ อาจสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายธีรภัทร สมพาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายนิธิกร สอนสะอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายสิทธิกร สายคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายปติพงษ์ อินทร์ปญญา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงทิฆัมพร หมู่หาญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงนีลนารา คุณทะวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงวรินทร แพงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา เชือประเสริฐ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กชายวีรภาพ จันมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายสิทธิพร สอนลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงอภิษฎา ตู้ทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายเอกชัย บุตรพิทักษ์
๑๙/๒๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายวิศวะ พุทธาจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายเตชิต สอนล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กชายปยะพงษ์ ทาขาว
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงศิรินนันท์ ซาหลง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงปวริศา ศรีอินคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงชลดา สายคำ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงปทิตตา แก่นวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายศรายุทธ เหลาชุมแพ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายธนภัทร สารินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงลภัสรดา คุ้มสมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงปยะธิดา เดชครอบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงนันทิดา ซ้ายเวียง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายบูรพา เจริญถิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญปน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายธัญญาวัตน์ นงนวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมดวงศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายอิไลจาห์ วู  กูลแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงภัณฑิรา สังฆจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงพิมธิดา พาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงวนัชพร หวลสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายวีระภัทร์ สอนลา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงชนาภา บุญเลือง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๖

นางสาวภัทรศยา อังคะณา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ ไทยแท้
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายวัชรภูมิ ประชานันท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายถาปนิก ศรีเวียง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายพิตรพิบูล หลักเงินชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายพีระพงษ์ ผิวงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงชลดา เต็มวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงพรธิดา พรมศรี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายธีรภัทร โถปน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายนที ธีรวัช
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายนภัทร์พล แต่งสุวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายภูวดล โสหา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

ประยูรชาญ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๖๙
เด็กชายโรจน์ชณาศักดิ

์

จิตรสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมเทียง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ชาญอาวุธ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงทิพย์มลฑา คำใจหนัก
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงนันทิยา มลิดา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงพัฒนียา เรืองเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงเพชรมณี ศรีนา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงเรนุการ์ เรืองเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงอัญรญา เปล่งคอนสาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายจักรพงษ์ ปรีดีวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายณัฐพล ต่อวิญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงภิริษา อุดน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายรังสรรค์ สะเดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงสุธีมนต์ ดำนิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตู้คำ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายพงศกร พันธุ์ยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กชายจิรพัฒน์ แก่นคูณขำ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายณัฐกรณ์ ชมพุฒ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายพงศธร เวียงทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ เพชรตะกัว

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงชาลิสา เดชประกอบ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงธัญพิชชา โคตรโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงสุธินี พรมมี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ทุมเทียง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงดวงฤดี พรมเวียง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงบวรลักษณ์ พิมพ์สุคะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงปาณิสรา เนียลเซ่น
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงพรธิชา ศิลธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงสโรชา ขาวเขียว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงสหฤทัย แก้วภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายอิทธิกร ตู้ดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายศรัณยู อาจจงทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงอธิชา ปราบพาล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทรายทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายจิรเมธ ปลืมกมล

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายคุณานนต์ อารีย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กชายพันกร เชือไพบูลย์

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายธนภัทร บุญบำรุง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายวีรพล เดชวิจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กชายศิรวิทย์ ปูหลุ่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายชุติพนธ์ มงคลแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กชายชานน เปรมใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายศราวุฒิ เลิศคอนสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายภัครวัฒน์ ปอสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงศิรินภา หนองคำแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงชนิสรา แพงไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา เคหาห้วย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงจิราภา เพชรภูเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงอารยา จันมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงศุภราภรณ์ รินทร์อุด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงชลิตา โกฎสระน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สว่างพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายนิติภูมิ วงราศ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายธรรมนูญ รองเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายธนภัทร โพธิฟนเรือ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีโคตร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กชายพิริยะ เค้นา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายวีระโชค ฉายผ่องพรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายอัครวินท์ สุขศรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา น้อยคง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงนันทิชา พระโบราณ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงธนพร ลีคะ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงศิริอมรรัตน์ ปูกลิน

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงชนัญญา หลวงบำรุง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงปาริสา มาตุ้ม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงปรัชญา พวงไพวัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สำแดง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูสะอาด
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายธนากร สอนเวียง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายธนโชติ หนูวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายรัตภูมิ โพกวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวิลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ สิงห์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายคณิศร บริบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายศุภราช คานท้าว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายจิรยุทธ์ ถมเวียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์อร่าม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงรัตติกาล ภู่สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิพรม

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงกนิษฐา โปร่งภูเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินจูม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายจารุพงศ์ พงษ์สุภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายสิทธินนท์ สังสมานันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ทามูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายณัฐพล แซ่เตียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายลิขิต แสนแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายนันทภพ ดวงสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายนพชัย อ้นสุนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายธนบดี ถาดไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงอนัญญา ลำสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงสิริธร รัตนะโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงพิญาดา ลิภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายอนุทัย บัวทุม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายกิตติ โคกสี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงวรัมพร มะลัยคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงปาลินี เดชนรสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงกัลยกร แสนอุบล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงสุนีนาจ รอดอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงเยาวพา ธรรมโย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงอัญธิกา มาเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มงคลแสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา บุญรักษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงชลลดา สุวรรณรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงโสพิศนภา พิมสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ใจเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ด้วงแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงชฎาพรรณ สุ่มมาตย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงชนิดาภา เลิศคอนสาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองสีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายเอกรินทร์ ลีคะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กชายภัสทรกิส บิดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายพัสกร พันธุ์ผาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายณัฐพนธ์ พุฒตา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงพัทรทราย บุ้งทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลีคะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๖

นางสาวอคิราภ์ โยธาธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๒๖

วัดท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ชารีบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงณัฐฑิตา นารถนำพอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงเปรมวิกา เศษอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงพราวแพรว อ่อนตาแสง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงสิรินญา มิตรพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงสุนิสา ดินราบรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงสุภาวดี กล่อมสาร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายธีรติ ศิริชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายศักรินทร์ พิทักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายสราวุธ สารรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เสริฐภูเขียว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ธนุนาจารย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงชลิตา ชูรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๐
เด็กหญิงปราณปรียา บุตรศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงพรฤทัย โฉมศรี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงวิลาสินี เจียมฉวี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงอินทิรา รุ่งแหยม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงอัญชิสา สิงห์สำราญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงพิชชาพร กุลวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายกิจติชล สุขเนตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายธิเบศ มูลโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายธีรวุฒิ คำภานาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ มีกุญชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กชายศุภกร เชือพรมมา

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงสุชัญญา พรสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงอรจิรา จิตราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กชายจักรี โมครัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ก่อสัตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายธนพงษ์ ชมภูพืน

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายภูวเนตร เสนามูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายพัฒนายุ เทียนสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายวรวุฒิ ปานง้อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กชายภูษิต ช่างเหลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนทวีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กชายภาคภูมิ สิทธิสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายสัญญา โฉมศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายอามรินทร์ วรรณพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงสุนิชา เชือพรมมา

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายศุภกร อ่อนเจร็จ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายฐาปกรณ์ อ่อนสุด
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายภูวดล อินทสูตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายพุฒิกาญจน์ อ่อนเสร็จ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายฉัตรชัย วันโก
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายปยะพงษ์ ภูกุล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ทิศมี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

นาใจคง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงธัญยสินี ศรีทอง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงพรธนา เทียมแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงอจิราภา เหล่าจำปา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายนำโชค บุญช่วย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงฉมาภรณ์ สักขวา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงอภิพร คณานิตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายนาทาน มะลากุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายจักริน มาบ้านโซ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายธรรมมาวุฒิ พรมแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายศรยุทธ เหล่าจำปา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงจริยา คณานิตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงปภัสรา เหลาเกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงพิยดา สาระรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงยุธิดา เหล่าจำปา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงอภิณญา ประเสริฐสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงอริสา กลอนกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงจิราภา กมลจิตต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายบูรพา กัณพิพิธ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงวรรณภา เหนือวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงมาริษา สีจันงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงศรุตา สียอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงวิภาพร นาคอก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงแพรว ภาโนชิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจ้งไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงอภิสรา กำพิมาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงวิชชุดา พิกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดาถำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมบัติหล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พงษ์ภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นามมีแว่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วใส
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ โนนโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายปริญญา นามวงษา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงวรรณพร ศรีจันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงนาตยา ผ่านพูล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีบุญเรือง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงทิพย์มณฑา นาสิงห์คาน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายธันวา สุริยะกาญจน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายจักรรินทร์ อรรคพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กชายสุวิทย์ ดุงสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กชายณัฐกร เศษอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายโอภาส แก้วตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายธีรพงษ์ เหล็กสูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายภาคภูมิพร พงษ์โพนเพ็ก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงจิราพร สิงห์สำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ แสงตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงอรมรัตน์ พรมดวงดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงกชกรณ์ น้อยโนนทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนไชยสงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงปลิญา ภูหัดไล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ภูหัดไล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายจิตติชัย โขนี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายอัญชนะ แสนสัญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กชายวุฒินันท์ เหลืองคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เสนานิคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงปวัลรัตน์ บุดดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงธนัชชา ศรีรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงวธัญญา นาลาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายพีรภัทร จันพุฒ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงสิรินญา แก้วทุม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายกฤษดา นามพุทธา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายอรัญรัตน์ นามเหล่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายสัญชัย ปมปา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงมีนา
เปรมเจริญวัฒนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงอุษณี สานุสัตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำใหญ่ วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายสุธานนท์ สมเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายอนุพงษ์ ชารี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายพงศกร ลุนหล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ โสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงอารียา สมบัติหล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายมงคล สมคำพี

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงอรอุมา ธงอาษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กชายจักรกริช หนูหนุน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายภคนันท์ พิมพา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สาริโด
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงวรัญญา แพงน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายนวมินทร์ สินทร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ภาเมืองคง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา อินทมาตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายกิตติ นาสมพืช

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายอดิศร งามนวล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีโทมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงวาณิติญา หลินโนนแดง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กชายรังสิมันต์ อุดมดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ จันทร์ซุย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงนัชชา วามิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายกิตติภพ สุขบิดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงณิชกานต์ สุขบิดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายสิทธิชาติ ดอนเสนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สอนชะเดช
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงอภิณญา ถาวงษ์กลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงพิไลพร คำเวียง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงศรัญญา ถาวงษ์กลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงศุภารัตน์ อินทร์พันคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงภัคจิรา มณีพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายนิพล เมยมงคล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสง่า
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายธวัชชัย ตัวงาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงชญานุตม์ แสนศิลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงลลิตภัทร์ คำยิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายปรมี ไทยเมืองทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงนิชาภรณ์ วรรณมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงณัฐชยา เกตุแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงธนิตา เทพนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงจิราพร กุลเพชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายศุภณัฐ สิทธิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี ณ นคร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงปวริศา ชัยยะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงวิชุดา หงษาวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงวศิญา นันทิยเภรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายพงษ์รพีภัทร ประณามโก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กชายวรกานต์ ตติยุทธ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สีสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กชายธนภัทร นามสีฐาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ คำภาหล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงชนาพร แสงมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามวงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงพิทยา ดอนกันหา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงสุภัสสร ชัยเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงอิสรารักษ์ อินทรมาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงภูฟา พิณพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงฐิกมณฑ์ ฤทธิมนตรีเตชิน

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายสุชาครีย์ แผ่วฉิมพลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ หินนาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ชูวิเชียร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ คำดอนหัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงกนกอร ทองที
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงรัตน์ติยา ทึงสร้างแปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายรพีภัทร แก้วคูณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงพัฒนาภรณ์ ลาดเหลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

หินเทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายปธานิน ชาโท
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงพูนทรัพย์ บุญเชิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ คำตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงนำฝน ทองโยง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายณัฐภัทร เหลาเพ็ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายธนโชติ ศรีอุทธา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายจิรายุทธ คำภาเวียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายปยะเทพ คำขวา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงสายสมร ถาชินเลิศ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงฉัตรนภา โคตรชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายธีรยุทธ สุวรรณราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงพิยดา โพธิจันนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงสุจิตรา ของอ่อน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายอหิงสา สร้อยคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายวรพล มหาชานนท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา นาคเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา สอนเวียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงยุภาวดี สิงห์จันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายดนัย เกือหนองขุ่น

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงธาริชา ชอบแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นะคำศรี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงวริศรา ลาเอ็ด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ ฮามสาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงสุธิตา ชอบธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงกาญจนา ศรีพรหมมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปอย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายมนตรี ตะลาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงชัญญานุช ภูมิดรสัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงจิรชยา พรหมเพศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กชายปกรณ์ กานะกาศัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายธนพงษ์ สกุลณี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายธราเนตร มาตย์วิเศษ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กชายอนุภาพ มาชะนา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา สาลาด
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสุชาดา คงดวงดี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงอรัญพร มาตย์ปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงอภิญญา มิลิ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงวนิดา บุญเต็ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายศักดิพล

์

ซาซุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายระพีพัฒ สิทธิคงศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงกาญจนา แก้วสกุลณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีอำนาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายภัทรพล ลำเพยพล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงรัตชฎาพร ทรงทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายเตชากร เจริญดอน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายกศกรณ์ ทุมมีน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ตันสะอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายอาณกร มูลทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายศิวัตน์ ปุจฉาการ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายยุทธนา มาบุญธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงลินดา สีขจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงผกาวดี ศรีแพง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา วิจิตร์สมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายปานุพงษ์ พลอยมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายกวิน โคตรเวียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงจรรยอร พรหมเพศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงจิรัฐิพร ศรีกัณหา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เต็งมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงมุกมณี ใจดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงสาลินี สุระท้าว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสุจิตตา ชิงหนู
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา วางาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงอัฉริญา มูลตรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ลุคำนึง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา คำมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กชายนิติภูมิ ยุระรัช
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงเตือนใจ นามนวด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงกรวรรณ จำนงพิพัฒ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงเจวริน ศรีคุณหลิว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงธันยาภรณ์ อ่อนพุทธา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงปวริศา จันทร์กระจ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงวรนุช จันดาเวียง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงวฬาลักษ์ ไสลวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงเอมอร ชมภูเวียง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงจงรักษ์ ขอเอิบกลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปาลจิณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เย็นกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงพนิดา วรรณโก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงภัสรา สายใหญ่
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีรักษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงศรัญญา ลุนลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญนาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ปทนาถา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายฐิติรัชต์ ภาษี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงกฤติญดา ชนะภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงบัวชมพู สิงห์โต
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงรสริน สังวรศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงรัตน์ติยา จันดาเวียง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงสุภัสนันท์ แซ่ก้วย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายกรพจน์ หนูซึม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงเกวลิน พืนแสน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงปยะธิดา หอมสมบัติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงอลิษา เสียงเพราะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงอลีนา เรืองศิริปยะกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงกิงลดา

่

กองสมบัติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงคณิตา แสนจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงชุติกานต์ สมปกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงประภัสสร มุมอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ มระตัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุขใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงสุพิญญา โยประทุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงสุเมษา ผากอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงปยมาศ ชุ้มตี

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงชไมพร ศิริคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงนิภาพร หล้าแล้
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงนาตาชา สุขพัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันลาเวียง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๑

นางสาวหยูเหวิน หลิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงจิดาภา สอนมัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงฐาปนี วงษ์สิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงปยธิดา นนตะแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงฎารินรัตน์ ศิริมาตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงศรัญญา แสงพุก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงศศิธร ปทนาถา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงอภิญญาณี สีกัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงอภิญญารัก ศรีสาทอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงอารดา
เดชะบุญญานันต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงอิษรา ชาวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ณ นคร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงเทพสิรินทร์ วัฒนบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงปนัดดา เนืองรินทร์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายณัฐพล ปานเผือก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ นามสุโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงเมวิกา บวรบุญนิธิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แพงน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ ตรีอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ลักขณานุกูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงปทมา แก้วกุดฉิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๒

นางสาวสุทธดา ผลธุระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงอินทิรา นิดคำหาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงอุไรภรณ์ หงอกแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กชายอัครพล จันทร์ซุย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงนุชนาถ สิทธิหุมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายชยากร โสดาวัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พรคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายวัชรวีย์ สอนพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พูลสัสดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๑
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

สิมผิว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์รักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายไท้กรินทร์ อินกอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงเกวลิน เหล่าชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายวิศวะ สร้อยลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงศิราพร สิทธิวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงสุกฤตา ถนอมแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงเกวลิน เหลาศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงชลิตา อุ่นทานนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายปฏิภาณ พงษ์พิศาล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายรัชพล จวงเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงศิริพรรณ แสนนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายสืบศักดิ

์

แซ่โง้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงนิชาภา ลีปา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายธนกฤต แสงสีงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายชินวัตร แสนเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานมีสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี พิลาคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายอรรถพร แผ่นผา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายปยพงษ์ ศรีสด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กชายกิตตพัฒน์ วงษ์ทรงยศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายอัครชัย น้อยธง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายกุณพฤกษ์ โรงอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายภูวนัย คณานิตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๖

นายเลิศเชิงชัย เคนวัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายเจษฎาพร หล้าสิม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายณัชนพ ธนศักดิพัฒ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายภควัต แปนสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงธนัชพร เย็นจตุรัส
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงปรายปริยา ชมถนัด
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงศิรินภา โสดคำน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๓
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สมวงษ์สา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงปณฑิตา สวนสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายปณณธร โพธิดา

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงญาณิศา มากเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงธิดาพร จันซุย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พลนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงภัทราภา ตาปู
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงณัฐนิชา สีราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายทศลักษณ์ แก้วพวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงทธภรณ์ กิงแก้ว

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงณัจฉรียา ขุนบาลยอ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงศุภิณญา ผามณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงกัลยา บริสัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงประภัสสร ชัยเนตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงวลัยวรรณ เทียงปด

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงธวัลยา ศรีภูธร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงอารยา อรรถจักร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงปพิชญา ทิพประชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายคำแท้ เชือคำเพ็ง

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายฑีฆายุ พลศรีเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายอดิศร ลอยกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก หล้าอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงจิรประภา สีหานารถ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงบุษกร โสภารัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนอินเฮียง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายธนพล เจ็กสีหา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงธนภร ปองบ้านเรือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงตวิษา ชินภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงเกวลิน ชายทวีป
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ อบหอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายธาวิน จันหลุย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงพีระดา จิตบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กชายยศสวิน แพนดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงวนัสพร หม้อปลัดชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รัตนพลแสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายจุลจักร ราชบัญฑิตย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายวีระชัย นาสมพืช
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายศราวุฒิ บุญธง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงกชกร ล้อสันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายพุฒิเมธ ดิษฐ์สุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายเนติ พรมฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลุสีดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงณภัทร มุ่งเปา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายธนาสิน แสงทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ทับสุริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงอัญญาณี พันธมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงแพรทิพย์ ก้อนกลิน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงสุชาดา สิทธิโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงชวิศา ทนนำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงอลิษา โคตรเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงวริษา กามนต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงเนตรมณี แซงบุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงธนพร ใยวังหน้า
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายกฤษฎา เทพาลุน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงนิชกานต์ สำนักบ้านโคก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายวุฒิภัทร ตะสอน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายประสิทธิ

์

พาลีบัตร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายประกฤษฎิ

์

จำดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายผดุงศักดิ

์

พรมเมืองขวา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงจริญญา สงมา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงนันธภรณ์ แก้ววังชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ พลเสนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศศิณา ปริญการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงสิริยากร ชูเวียง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงรชฏวรรณ หล้าอภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงศรัณยา ชัยศรีสร้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงพรพรรษา ชาเคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงกฤตชญา มาตุ่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายจักรินทร์ แก้งบ้าน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายพันกร มันเขตกรณ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายทัดฒพร บูรพา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายวินศรัทธา วารินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

อุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายมงคล สิมล้าน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงปริศนา สอนจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา เวียงเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงณัฐพิมล คงสำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงพัชรธิดา จันทนมูลตรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงแพรวา สุขจอย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงชนิดาภา เข็มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงอธิตยา ชามาตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงภาณุมาส คงคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงจิตโสภิณ โคตรภูเวียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายกฤษฎาเดช สุทธิประภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายปฏิภาณ อินาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กชายอนวัตร ดวงคำจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กชายกฤตพล ฝายบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กชายเศรษฐบุตร อากานิส
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กชายโชคชัย พิชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายยศธภูมิ แดนภูเวียง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงสุกานดา คุณธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ณะวงวิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ อุดมดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วคำภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงนริศรา เหล่าเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๐
เด็กหญิงกาญจน์กนก พิกุลศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงวริศรา นรทัด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงยิหวา คะรุรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายชัยพิพัฒ จักรวิเศษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายอานัส วิจารณ์ชัยศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายรชตกฤต ถาวงษ์กลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงอาริษา ก้องฝน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กชายกิตติ แก้วดินเหนียว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายบัญชา จันทรนิภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายวิทยา เชือสวน

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายชาญวิทย์ ซ้ายหนองขาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงกมลฉัตร ลีปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงพณุอร ฉลองบูญทวี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายนิติปกรณ์ หงษ์คำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงวิรยา ดวงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงปภัสรา ตาตุ่ย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงณัฐศิกาญ อินทรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายปญญพัฒน์ ยานะสาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงธิมาพร เขียวหนู
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงรภัทรภร ฐากุลธเนศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงอ้อมฤทัย สิงห์สาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายวิทวัส นาถาดทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายนิพัทธ์ ราชาวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กชายสุขรินทร์ พลงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงนิรดา ดวงสา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงฐิติภา ซ้ายหนองขาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ไทยอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงณัฐชยา นามราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายณัฐดนัย จันดาเวียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ธนะภูมิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ อรัญสาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชอชัยภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำมูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กชายเดชนรินทร์ ยางเครือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กชายพงศ์ศุลี ทิพย์นาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายรพีภัทร เทียงตรง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายเรืองกิตติ

์

จันทศิลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายวชิราวุฒิ บัวภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายวีระยุทธ นันตะนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กุดสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ พักทิง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายไอคิว ดวงสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงคณิตศร ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงชโลชา อุทัยเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงบุญธิดา สอนละ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงบุญวรี ไหมศรีกรด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงมาเนสสา เมฆวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงวริศรา เดชสิมมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิงห์สกล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงอดิศา เฮ้าทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงอรรถวดี สุศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายเกษม ไทยสีลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายทินกร ปานเกิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายธนพล โหว่ภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายนภนต์ สิงห์ทุย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายนวพล ดาธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ พูนพุฒ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายพชร สีดาเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กชายวุฒิชัย สามา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายศรายุทธ เกิดมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กชายสุวัฒน์ อรัญทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายอิทธิพล หิรัญภัทรสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายสุขเกษม ยศสุขเรือรอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงจตุพร สิงห์ทุย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงชาลิตา สาระผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงนุชนาฎ โม้ดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุดชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงรัตน์ติยา ด่านขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงวนิดา ดอนเสียว

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงวรนุช สอนละ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงวรรณนิศา เดชแพง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงวลัยรัตน์ สมบัติหล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงศศิวรรณ นาสมพืช
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา แขมภูเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ สมสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงอรดี สีนวน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ปทมะริดสา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายชาติชาย มรกต
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายณัฐกรณ์ สีดาน้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายธีระภัทร์ จันทร์ขามปอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อ่อนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กชายศักดิศิริ

์

พิมศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายสุรเชษฐ์
พิบูลย์พัฒนาภรณ์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายอัษฎา สิมาเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายอติเทพ กุลวงษ์ษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงดวงพร บัวระภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ มูลตรีมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงธันยพร ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงนฤมล ศรีสมพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เยาวนาถ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี แก้ววิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงวริศรา ธรรมวัตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงศิริปะภา เฮ้าวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีโมรส
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงอธิชา คำอ้น
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายไชยภัทร ดาแพง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายธีรเมธ แก้ววิไล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายวิธวัฒน์ ทาบุราณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา สอนเหลิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยคำมูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายภัทรพงษ์ สงมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงกมลนัทธ์ มูลหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงจิราวรรณ หาสาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงปภาดา ผาสุราษฏร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงเมย์ศา คำมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายสุริยะ อามาตมนตรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงนิติพร จิตรศิลป
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา คำขวา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ก่อมขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงบุษรา ศรีพิพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายเวพดล พลตรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายอัษฎา แปะกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

สัจจนวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๗

นายธีรศักดิ

์

ลือนุ่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

สนิทไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๔๙

นางสาวกุลปรียา แตงทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ แท่งทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๑

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๒

นายศรายุธ แวมประชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๓

นางสาวณัฐมน แดนไก่แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๔

นายภาณุวัฒน์ ผลาเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๕

นางสาวอภัณธิกา พันหนองแห้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๖

นางสาวณัฐธิดา แก้วศิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๗

นายอนุสรณ์ ศิริเทพทรงกลด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๘

นายพร้อมพงษ์ สว่างสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๕๙

นางสาวจุฑาริณี สิงห์ทุย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๐

นายอภิสิทธิ

์

อุทัยเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๑

นายโชคทวี เชือสวน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงปรัชญวดี ไชยเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงชลดา ศิริภู่เจริญทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กชายวุฒิชัย โพธิสาจันทร์

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กชายณภัทร สามิต
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแสง วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายเอกดนัย บุดดาซุย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงแสง วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายศิริวัฒน์ เพชรอำพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงนันทนา แก้วคำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงสุนิสา มูลหา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงสิริยากร แก้วพลน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงณัฐชา เชือนาหว้า

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงลลิตา หล้าหา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทัพซ้าย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายวัชรพันธ์ จันทร์พุทธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เรนชอว์- บู๊ท
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กชายวิทยา มังสมบัติ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงปยะวรรณ บุตรจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายนครินทร์ อุปถัมภ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา เชือนาหว้า

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงธนพรรณ หมอนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงพรรณิษา วิจิตรศรี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงปณฑิตา บริวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสนอาจ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงแพรพรรณ ฐานวิสัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงนลินญา พวงจำปา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงธาริสา ทองแย้ม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายสุไลมาน คะริบรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงฐิติภา สีหามี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงณัฐนรี แสงศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สิงวันคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงอ้อมใจ พิมพ์สิม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงพรเพ็ญ จำปาแดง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงจรัญยา โทหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วประดิษฐ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายสิทธิชัย จันทะวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายธนันชัย บัวงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายพุฒิศักดิ

์

รู้หลัก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา หาญคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงชลธิณี แข้คำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงนำฝน สาระผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๑

นางพัน พิลาบุตร
๒๒/๐๘/๒๔๘๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๒

นางจันทบุรี เอนกเวียง
๕/๐๔/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๓

นางสุบรรณ์ โกจารย์ศรี
๑๐/๑๑/๒๔๗๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๔

นางสาวคำพลอย ดอนสิงห์
๙/๐๕/๒๔๘๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๕

นางอุไร พิลาบุตร
๙/๐๙/๒๔๘๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๖

นางทองคำ มังคัง

่ ่

๙/๑๑/๒๔๘๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๗

นางประยูร เคนมาตร
๑๘/๐๑/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๘

นางบุญทาย เขียวกลม
๑/๑๒/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กชายชยพล ศรีจำปา
๗/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๒ / ๓๗๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงปวริศา พิมพ์จันทร์
๘/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายณัฐพล จอมพุก
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กชายพีรพล คำศักดิดา

์

๘/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ประพันธ์ศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายศิริพงศ์ ทองแสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงธรรญพร ใสโสก
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงกรกมล กะตะสีลา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงอาทิติยา คณาจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บางสำรวจ

๑๓/๑๒/๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงสุภัทรภรณ์ ศรีพุทธา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เครือสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

กิจทน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงสุนทริยา คำยศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายภูรินท์ ค้อมคำพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กชายนรภัทร เคนานันท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายพุฒินาท เหล่าพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายนราธร ซ้ายโฮง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายกัมพล บัวสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กชายอัครวิชญ์ ลำจุมจุง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กชายฐิติพล โพธิตึ

์

๒๘/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายเจตต์ จำเริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายพีรภัทร ศรีสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายกัณตพัฒน์ ทองน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อัฐปน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายสุภัทร กิจนอก ๙/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ กิจทน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายปราบดา ธรรมะ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ สุรรณเก ๒/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายวัชระพงษ์ อุทัยเลียง

้

๘/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายทรงสิทธิ

์

พลมัน

่

๗/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายพิชยดลย์ เงาะเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายภานุพงษ์ หมวดนามน ๒/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วไตรรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายธีรภัทธร์ รักไทย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายภัทชรพงษ์ ราลังสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายนพรัตน์ นรมาตย์ ๘/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายดัสกร จันทรประทักษ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายธีรภัทร ชอบค้า ๕/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กชายนิรันทร์ดร สุวอ ๗/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กชายกฤตภาส สาริมา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายปยวัฒน์ บุตทจันทร์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายญาณวัฒน์ ปญญาเจริญโชค
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงชญานี บุสาทิพย์ ๕/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา อบมาสุ่ย
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงเกษราพร มังคัง

่ ่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงธัญยพร สมออ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สุนาโท ๙/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงไอญาดา วะภูสี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงจันจิรา ฤทธิมนตรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงธนพร เพชรดำ ๑/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงจีระประภา กองกะมุด ๙/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ หงษ์มาลัย ๘/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา สมศรีงาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงเวย์นิกา เชือผักชี

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวิเศษ ๘/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายทินกร นาสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายนพัตธร คำโสภา ๑/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร แก้วกิง

่

๓/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายปญญากร ทองน้อย
๒/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กชายธนรัตน์ แก้วทุม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายเดวิด บัวเย็น
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายพีรยุทธ สุจริต
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีมานะศักดิ

์

๙/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๓
เด็กชายเฉลิมประเทศ

พิมาลัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายธนพล แผ่นทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายวศิน คำงาม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปองโล่ห์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สีวงค์ ๘/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายนันทพงศ์ ต้นพันธ์ ๙/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงณิชาวีร์ บุตกิจ ๑/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไชยตะมาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงทิพากร ภาระวัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงมนันยา เขือนเมือง

่

๒/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงเมธาวดี นิยมชาติไทย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ แสงส่อง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงศุจิภา ฤทธิลา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงสิริกัญญา สมคิด ๒/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงพรพิมล เขียงสถุ่ง

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงเขมนิจ สิงห์ภูธร
๙/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงพิมพ์พิกา วิเศษสา ๒/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงอติพร อุทัยเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงภวิตรา จันทะสีลา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงปานรวี อักษรณรงค์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงญาณิศา จำปาบุรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงอธิติยา สารไชย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายพิเชษฐ อินทรบุตร ๗/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายชยพล พันอ้น
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายอภินัทธ์ ถังมาตย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กชายสิทธิพร บัวสุข ๕/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กชายจักรินทร์ หมวดนามน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายชัยมงคล โพธิถิน

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กชายอัครวิทย์ นารมย์ ๒/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายอานัฐ นุยัน ๘/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายกฤษกร หงษ์สาพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายคฑาเทพ ไทยโส ๑/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายศิวา สีตัสสะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ภูคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ บัวนิม

่

๑/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายวรพล รัชชุศิริ
๓/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายกันตณัฐ นิลชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาหอม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายปยะพงษ์ อดทน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงวรนุช สังประเสริฐ ๘/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงสุภัสสร พุ่มศรี
๑/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงอรณิชา คันทะพรม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงวรินธร ใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงประภัสสร ปุณยินทุ ๕/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี นามลักษณ์ ๕/๐๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงปณิตา กอนทอง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา พุทธวงศ์ ๒/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงสิริวรรณ เตือนสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงปราถนา แก้วยา
๗/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ฝนกอก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ พลอยมุข
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงจิดาภา หอมโสภา ๗/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายภัทรพล แสงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายยุทธพิชัย พันธุมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายอนุสรณ์ น้อยคุณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายบุริศร์ ภูถวิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายธนาดล การะพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงธารารัตน์ คงคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงวารุณี พิมพ์หอม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงกำไร พรรณา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงนภาวรรณ หวังผล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๕
เด็กหญิงจินตนาภรณ์ ไต่ตาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงอัจฉรินทร์ วงษ์สุวรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงอังศุนิตย์ พงษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงมณฑกานต์ เข็มเวียง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงวรกมล ดุพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายสราวุฒิ ชาวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายอุทัย เหล็กชืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงภัทรพร ทองล้น
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงพาทินทิดา ภูถวิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงณัฐริกา ผาโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายจักรพันธ์ สมผุย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงศศินา โสภาบับ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา บัวผาย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๘
เด็กหญิงสุคันธลักษณ์

สุขชัย
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงชลธิชา สุขสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อนุพรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายวรท จันทร์อินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายอภิชาติ แสนโยธา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงฟาใส พลสงคราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงวรรณวิษา มูลทา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายปฎิวัตร วงศ์พุทธา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงภาวินี หมีไพรพฤกษ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงศิริวิมล ดาธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา ขุนวิเศษ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กชายธนาธร วงศ์เสถียร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กชายควรชิต บริภาษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กชายธีรภัทร อุดมเศรษฐ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีเคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายธนพล ภูระวงษ์
๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๔

นางสาวอาภัสรา วันพุทชา

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงศิรินภรณ์ ชนะบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๖

นางสาวจิราพร กรุณาวงศ์วัฒนา ๔/๐๓/๒๕๔๐ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๗

นายวิจิตร ขนะบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๘

นายศรายุทธ ขนะบุญ
๙/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๖๙

นางสาวจิราภรณ์ ภูระวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๐

นางสาวพงษ์ศิริ กุลลาจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายธนาภรณ์ คงคำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุขลำ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงปพิชญา หมันมี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชนะบุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงจิราพร แนวทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงพรรณภัทร ลำเพยพล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แอมปชชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุดตาสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายพัชรพล ไชยชิต
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายคณาวุฒิ ทองวิเศษ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายอนุชา แวงวัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงกัญญา กันหาพิมพ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงเข็มนิจ สนธิสัมพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงเมษา ห่มซ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงสุมิตรา สอนโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายธนากรณ์ ขาวหนู
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงเตือนใจ เพียรแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงสุนิตา ต้นพุฒ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงสุกานดา ไทยง่อม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา เวียงเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงสาริกา เวียงเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายสิรภัทร กัณหาพิมพ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงผกามาส คุณโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงชญานิน อุ่นหล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

วัดนายมวนาราม(ม)
 

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงอนัญพร มีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงโสภิตรา หุนสุวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายปยะพงศ์ เอียมภาคีนิวัฒน์

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กชายคณิศร แพนน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายปณณวัฒน์ อ่อนตะคุ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กชายณานวัฒน์ อินตะมนต์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายปุณญวิชญ์ จันวัน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายชาญวิทย์ มาตวังแสง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กชายปติภัทร จอดนอก
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงวริศรา เศรษฐมณี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีอาภรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงอธิศา ศรีโยธา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงภทรอร วิจิตรกุลเดชา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กชายธนภัทร มูลแก่น
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงธนิษฐา ปุริมะโน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๑ เด็กหญิงอรัญญาลักษณ์
นานันท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายจิตรภาณุ จันทะดวง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กชายกลทีป ภูษานู

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายภัสรเอก เสนกระจาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชำนาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายนฤเบศร์ วิจิตโชติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายสุรวุฒิ พงษ์อุดม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายกันณพงศ์ ประโพธิศรี

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กชายศุภกร ทิบคูนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายศักดิดา

์

ฉอสันเทียะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายธนชัย กองทุ่งมล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายภานุ สุทธิประภา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แฝงฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงอริสา อัคจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงอภิชญา ทาประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ หิรัญภัทรสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๗
เด็กหญิงรุ่งรัตตการณ์

ราศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงจรณินท์ จ้ายหนองบัว
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายพีระภัทร ซ้ายยศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายเกริกไกร ทับสมบัติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ชาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายพัทธดนย์ เกตุพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายเอกนรินทร์ วงษ์ธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายธนาคิม ประวะเค
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายจงเจริญ ศรีวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายอนุชา พันตาเอก
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงอภัสรา พาพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงพรชนก อ่อนสาคร
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายบัญชา ประโพธิศรี

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายนนทพันธ์ แสนสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายวิทวัส เพ็งปอพาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กชายพชรพล จันทะดวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงรตี ทรายงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายธนากร ประวะเค
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายลภัส จันสิมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สารพาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายธนาคิม นากุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงปภาพิชญ์ อัคจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงศนียา ธเนศชานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายอาทิตย์ นามวงค์ษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายชนนัช สายานุรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๓
เด็กหญิงเฟองรัตน์ดา เศษยา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายกฤษกร รักสมบัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทาหาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายเจษฎา นาอุดม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายฉัตรมงคล นามจำปา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สมแวง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายวัฒนา โคตรวงศ์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายสลักพล พลดงนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงการะเกด เขตนิมิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงกุลชรี จันทร์หอม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงชลิตา พวงไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงเชาวรินทร์ เนืองชมภู

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงณิชกุล ดีสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงธารทิพย์ มะแนบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงปนัดดา โคตพัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงมาลินี ไกรศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงยลรดา พิมภักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กชายเจตรินทร์ บุญชาญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กชายธนภ้ทร รัตนอนันท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

บัวนนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายสิทธิชัย โคตสีเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงกวินนา บุญพูน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๕

นายอภิสิทธิ

์

สุวรรณโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๖

นางสาวภัทราพร ศรีอุ่น
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๗

นางสาวนัญธวรรณ เดินชัยภูมิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๘

นายสุรศักดิ

์

หงษ์บิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๗๙

นายสุขสรรค์ ประฏิสุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๐

นางสาวเจนจิรา ปนอำนวยทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๑

นางสาวปฐมาวดี นรินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๒

นางสาวพิศมัย ชัยมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๓

นางสาวสิรินยา นาคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๔

นางสาวอโนทัย คนคิด
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๕

นางสาวเพชรรัตน์ เจริญภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๖

นางสาวพรพรรณ เวฬุวนารักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๗

นางสาวอาทิตยา นาเม็ก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๘

นางสาวธนพร พรรณา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๘๙

นางสาวนภัสรา เหมือนสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๐

นายกันตพงศ์ นาหล่อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๑

นายจอน นาบริบูรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๒

นายธนดล บุญเรืองศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๓

นายบุรินทร์ อมรสกุลเมธี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๔

นายพงษ์นิรันดร์ ตะนะแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๕

นายวีรวุฒิ อ่อนนิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๖

นางสาวจิราพร ลานําเทียง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๗

นางสาวประภาพร ศิริรัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๘

นางสาวปาริชาติ นาแพง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๗๙๙

นางสาวพรธิตา คำศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๐

นางสาวไพรินทร์ สร้างกาดนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๑

นางสาวภัทรพร สีหอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๒

นางสาวศศิภาภรณ์ นาเพ็ก
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๓

นางสาวสุภาพร คำคูณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๔

นางสาวสุภาวดี ไทยแท้
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๕

นางสาวอนุสรา อันพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๖

นางสาวสิรภัทร ทับเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๗

นางสาวกนกวรรณ คำปากดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๘

นางสาววิติยา สมแวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๐๙

นางสาวปยธิดา โทชัยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๐

นางสาวนันทนา อาจนาเสียว
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๑

นายวัชระ น้อยใจยา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๒

นางสาวธัญญารัตน์ จอดนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๓

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ลืออำนาจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๔

นายเมธาสิทธิ

์

พิทักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๕

นางสาวชรินรัตน์ ปลัดเซ็นต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๖

นางสาวพัชราภา ชมภูสอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๗

นายสุทธินันท์ วิจิตโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายตงฉิน ภณนันทะสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายธนชัย บุญสอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายอติชาติ ประดับคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงชุติพร กุลสุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงฐิติมา เสภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สัตโต
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงภัณธิรา คำโส

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายชยณัฐ ทับพิมล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงณัชชา สีบูพิมพา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงอาภัสรา คำโส
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายเบญญสิทธิ

์

สีแล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายวิทยา ทุมคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กชายไอศูรย์ วรราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ เสนาอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายทวีวัฒน์ หล้าคำแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๓

นายชนธีร์ มะนาวหวาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๔

นางสาวนันท์นภัส อุปถัมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงธรรมวิสาข์ ชินแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงปรีญาพร สิงหะเสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๗

นายอัษฎา ศรีหัวโทน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๘

นางสาวเพ็ญพิชชา คงแสนคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๓๙

นางสาวสุภาวดี เอนกนวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กชายพรรษกร วงษ์ชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กชายภาดา อ่องไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายนวพล บุญใหญ่
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายอดิภัทร คำศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายธีรภัทร ศิวิลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงชมพูนุท เรืองประทีป
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงจิรธิดา นาชิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงจิราพร พรมโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงเมทิณี บุญศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงกัญจนากร ภาอ้อ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงสาริศา ชตะนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงณัชชา ค่อยชัยภูมิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงกนกพร หัดโนนตุ่น
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กงนอก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นพวาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กชายนราธิป ชมภูจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายชัยนาท คำภิรมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายนิติชัย ไทยน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายวุฒิชัย วะการินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายจิรสิน แก้วสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายอัมรินทร์ คาดสนิท
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายปยะ มาพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงนิติยา มีชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงมยุรา มิสา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงชนาพร หูชัยภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงฐิติมา หอมม่วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงวรรณษา ผึงผ่อง

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงชลธิชา วรรณาหาร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรแวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายอัดสดาวุฒิ สิงห์น้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่านางแนว วัดทรงศิลา  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายภูริณัฐ วงษา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายวรพงษ์ พงษาพัฒน์
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

พะไตรยะ
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา ลิมวิไลกุล

้

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ บรรลือ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงฑาชาวัง กันแตง
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงสุภานันท์ ภูมิพนา ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงพิชญา แต่งเมือง
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงอนงนาท ฤทธิเหม ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงกรกนก ดูเถอะ
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงรวิวรรณ บุญแต้ม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงภคพร อุปการ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนทองวิทยา กาญจนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ศรีอ่อนหล้า

๐๒ / ๐๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายพัฒนพล ดวงชัยศิลป

๒๐ / ๑๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงชลดา กองชนะ

๓๐ / ๐๔ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงนภัสสร สมนึกตน

๒๐ / ๐๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงอรจิรา สีไพร

๒๘ / ๐๙ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงนิตธิดา สีโนนเฮียง

๐๙ / ๐๓ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงจิราพา นาพยับ

๐๗ / ๐๖ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงฐิติชญา มุนนี

๑๙ / ๐๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายธนกิตต์ แวมประชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายจริญธร หนันทุม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงเพ็ชรดา ภูพาน

๒๘/๐๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงสายธาร มาตย์นอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงอินทิรา จันทะมาตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๓ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายจรูญศักดิ

์

จ่าทา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงสุวนัน์ พันธุ์หล่อมโส
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงอธิยาภรณ์ โพธิชัย

์

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงอลิสรา สุหะ
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงเจษฎาพร คำมนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงรุ่งขวัญ จันทะรัตน์
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงวาสนา ผลาผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายพิเชษฐพงศ์ จันต๊ะนาเขต
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงนิภาพร หอมจำนวน
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายศิวัช สว่างศรี
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงอรจิรา จันทา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายเด่นชัย ปาระมี
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงกรพินท์ หมืนสีภูมิ

่

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายธนากร รอดเสมอ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายปอรวัตร ปนคำ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงมณฑิรา ตรีธวัฒน์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายวราวุฒิ นพรัตน์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กชายศักดิมงคล

์

ศรีหนองเม็ก ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์ศรีเทพ
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายภูตินันท์ คุณวันดี
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงมุทิตา แสวงสาย
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายยุทธภูมิ อนุอัน
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทะมาตย์
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงสุภาพร นวนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงอรปยา สิงห์โท
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๐

นายจาตุรนต์ กุดซ้าย
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายปฏิภาณ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงนันทพร มูลเหลา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงธารา ดรพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงภัสสรา นาคประกอบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ พิมพ์สิม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ นามโยธี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงฐิติยา โยธาขันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงวิชุดา วงษ์ศรีธาตุ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงสุวิภาดา สีสุทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงกุลปริยา สุขสร้อย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงศุภัสุตา สิงห์ศร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายจิณณวัตร คำกอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๓
เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

จันทร์หนองแวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กชายภัครพล บุญหนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายประเวช ดีหลี
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายภูมินันท์ บัวพวงชน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายปฐมภูมิ อุดม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายสันติ สุขเอิบ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายนภัสนันท์ คำแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายฐานันดร กองกูล
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายประเวช โทอึน

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายวิชิต จตุพรม
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงสุริญา ชอบค้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา ไสวงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงโชติกา ดีหลี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงนฤดี ศรีอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ จันแดง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายปฏิวัติ หมืนศรีพรม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายนพเกล้า แฝงดาหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กชายณัฐพล บุตรศรีพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายสนธิชัย แคว้นคอนฉิม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายศุภโชค ไชยเดช
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายเจษฎา บุตรแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายจักรพัด พิสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายศราวุธ ดีหลี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงอริสรา แว่นประชา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชัยสวรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ ลาสอน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงสุภัสรา ดีนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงกัลยกร ดีหลี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช มะไฟ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงรวิวรรณ แหวนนิล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงรุจีรา เม่นอยู่
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงชนม์ชนก สอนแพง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงกรวรรณ ไพรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญเอียม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงจิรพา เสนสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงณัฐนารี จันเล็ก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงศิรินญา ศานติสิงหนาท
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา บุญคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุโข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์หนองแวง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงปาลิตา คำพรมมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงชริกา ดีเดิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงปภาวดี ท้าวนิล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงลลิตา แฝงดาหาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์แจ้ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กชายจุลเดช คำมูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กชายพัฒณพล ดำแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กชายสิทธิชัย สิงห์ศร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กชายคมกริช ใจเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายรชตะ กว้างขวาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กชายอิสสระ แสงสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กชายประภากร โทอึน

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายเกรียงไกร สนธิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กชายวีระพงษ์ อำพรจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายจักรภัทร อักษรเสือ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายชัยอนันต์ ไทยเมืองพล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงปรรัตน์ ชัยสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงวิภาทิพย์
สินหิรัญเกริกไกร

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีพุทธิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงกนกพร อุดมลาภ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงวาริศา นาคหนู
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดีหลี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงสุชาดา สุขโข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงทิตาวีร์ นาดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงศศิวมล บุปผาลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ แว่นประชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายณัฐชนนท์ บุบผาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายธีรวัฒน์ งามแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายรัชภูมิ ศรีพุทธา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายสุรชัย นามบุญลือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายปรเมทย์ สร้อยประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงพัชราภา คชรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงจินดามณี สินเธาว์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลัดศรีช่วย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสาวดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงปุณณรัตน์ เกิดเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงพุทธิดา มูลกัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๑
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปลัดศรีช่วย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงธนนันท์ ปลัดศรีช่วย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงรวินท์นิภา ท้าวนิล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์หนองแวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ สิงธานี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เขียวชัยภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงวิภาดา บาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จังหวะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงพาวดี นุกันยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงปาลิดา สมทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงสุวรรมะณี อุดมลาภ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายรัชภาคย์ พิมสิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายวัชรพล ทิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายฐิติพงศ์ รัตนพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายอัมรินทร์ ไตรยวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายพิภู สอนสำโรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กชายวิษณุ เค้าโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กชายอภิชาติ วงเวียน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๒๙
เด็กชายปรีดิปราโมทย์

์

เซ็นทองหลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายนาถวัฒน์ นาโพนงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายกิตติภูมิ สีดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายธนากร ปลัดศรีช่วย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายฉัตรชัย ปลัดศรีช่วย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แวมประชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายกชกานต์ จันทมาตย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สัตพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงธนัชนันท์ บัวแจ้ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันบัวลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงศกุนากรณ์ ผ่องสนัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายผดุงเกียรติ แก้วนรา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายณัฐพล สุขสร้อย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงสิตานันท์ ชมจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงธัญญารักษ์ สุระสะ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กชายเฉลิมราช โคตรแปร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงนันธิณา สมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ชมจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงกังสดาล กลันบิดา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแค สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๘

นางสาวหอมจันทร์ เจริญอินทร์ ๔/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๔๙

นางสาวยุวะภา ราวี ๖/๓/๒๕๑๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๐

นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีช่วย ๑๐/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายภาณุพงศ์ พาสว่าง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายกิติกร บุพศิริ
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงชลธิดา ทองแกะ
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงอัสมา โคตรดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงศุภรักษ์ จันทองคำ

่

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงพัชราพร เพ็งจางค์
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล ธาตุทอง
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงฐิติชญา พรบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงอรปรียา วงค์ประดิษฐ
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้ววงค์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๑
เด็กชายฌณัฐกฤษฎา บำรุงพันธ์ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลำพองชาติ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายภูตะวัน คุณภู่
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายอภินัน ช้างสุวรรณ์
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายวัชรพล พุทธฉาย ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงนิสรา ยุทธา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ย่องใย
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงปณิดา เมฆวัน
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงลดา อุประ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงอรฤดี พูลศรี
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงลักษิกา เกิดคง
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงวรรณรดา สุชโข ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงธันยชนก สุดถนอม ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงปยะนุช อ่วมกระโทก
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงจาณิสตา สุขคำเม ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงศิรินันท์ หงษ์คำดี
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงสุธิดา เรืองธรรม ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงปนัดดา บุตรแสน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชอบค้า ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร เทิงชน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงชลิตา โหมดนอก
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงศิรินทรา แนวเงินดี ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงสิรินญา จันทร
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงสุภัตรา โสภา
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงรามาวดี บุญหนา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงรัตนาวลี ทองดี
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงมณีโชตรีรส ช่างถัก
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายภูธเนศ ขุนภูมิ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายธัญญากร สิงห์ศร
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ทานา
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายณัฐภัทร ศิริภักดิ

์

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงนำผึง

้

อัลเลน
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงอริศรา ชินดา
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงปานกนก ชาลีวงษ์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงนิรมล วิสุวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ หารวิชัย ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายศุภโชค กุนอก
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ นิชาญ
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงปยธิดา หอมทอง
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงพันพสา อุตระสี
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงวราพร นามเจริญ
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงเปรมศินีย์ พัฒนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๓

นางสาวจุฑาทิตย์ สุภา ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๔

นางสาวนิมนวล

่

เทพเรียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๕

นางสาวสุนิษา พิทักษ์รัตน์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงบุญญรัตน์ นามโยธี
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๗

นางสาวกาญจนา ศรีบุญเพ็ง
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๘

นางสาวมณฑิรา โสมเกษดาริรทร์ ๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๐๙

นางสาวศิริพร งามลา ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงเพ็ญสุพา ดงนาน
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงธันยพร บัวโฮม
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๒

นายชนินทร์ สิงโต
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๓

นางสาวณัฐนันท์ บานเย็น
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงปรางศิริ บำรุงรัตน์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๕

นางสาวปาริชาต ดวงสุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๖

นางสาวญาณิสา มะไฟ ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๗

นางสาวณัฐณิชา แพงคำฮัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๘

นางสาวเบญจมาศ ลาสม
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๑๙

นางสาววิภาดา รูปสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๐

นายธนกร เทนอิสสระ
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๑

นางสาวอังคณา วรแสน
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๒

นายพีระพล บุญประเสริฐ
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๓

นางสาวณัฎฐาเนตร เขตนอก
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๔

นางสาวณลิวัลย์ บาลี
๑๒/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๕

นางสาวสุนารี เทพพระ
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๖

นางสาวจุรีมาศ โนนพะยอม
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๗

นางสาวมยุรฉัตร เพิมยินดี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายธนกร สอนเสน

๐๗ / ๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายปรเมษฐ์ สุพรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายศิวะนนท์ เรียงหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายวีรทัศน์ พลวงศ์ศา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายอมรเทพ คชรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายโกมิน เวียงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายธนรัตน์ กลางสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีเชียงซุย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์โสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายจิตรภณ บัวผาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ ปองปาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายกีรติภูมิ ทิพย์โคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงศิริณญา ศรีเชียงสา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงจิระประภา ดวงกองเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงรสิตา รักใจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงอธิตรา ชืนชม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงอริสรา สีเชียงสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงสุรญา ขันขวา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงประภัสสร ตันสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงเนตนภา ชำนาญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงอภิกขณา โคตะรุด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงกาญจนา สีดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวบน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงนริศรา ยินดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายปรมินทร์ สิงห์หลอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายปองตะวัน ราชบุรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายวีระยุทธ พิมพ์สอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ กลางสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายพิชุตน์ ภูชนะศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายปติศักดิ

์

ลำเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายณัฐดนัย ตลับแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายธนกาญจน์ กมณีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายนัชชา มุนก้อม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายญาณาทิป หลีวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายธนกฤติ แคภูเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กชายธนชัย วิชาภูเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุริยะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายรัตนบดินทร์ เฮียงหล้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ตากิมนอก

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แสนราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงกันดาหรา เคลมันน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงนิตติยา สระแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผุ้ยน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงธยากานต์ บัวทองคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ เนาวรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมู่ศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พลชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร อามาตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงวรรณภา ไชยจักร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงปวีณนุช เลิศภูเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี วรวิเศษ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงจิราพร บุญประกอบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงพัณณิตา ระหวยหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใหญ่หนองเขียด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม

่

สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงอารญา สมใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงชนาภา ขัวอัว

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กชายกันตยศ ไพรเขต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กชายจิรภัทร กันหาเรียง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงปทิตตา วังคีรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

วรบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายณัฐภูมิ สุหา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายธนพนธ์ ชัยกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงอริสา ศรีแก้วเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงนิตยา พูลสาริกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายอัษฎาวุธ คำยัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายศุภกร ศรีมงคล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงปรานิดา คำคูณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงปาหนัน มหาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงรินรดา เตาะไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายธนวิชญ์ อินโสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายคฑาเทพ เพิดภูเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายธนศักดิ

์

พาดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายยศกร แถมนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายนัฐพงษ์ สงฆ์มหาดไทย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ผุยนวล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กชายชิษณุพงณ์ หอมพรมมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายธนพนธ์ ต้นกันยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นสี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ พันธ์สารคาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงธิดาพร ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แทนรินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงพรกมล หันตุลา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุดสาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

จันทร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รักศิล

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงชลิดา แก้วจันเหลา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายปริญญา สีบุ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงวิราวรรณ บุตรสีชา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงเบญจศิริ วรรณวินัย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตระง้บ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงวรัญญา บางชัยภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงนำฝน กล่อมจิตร
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงรุ่งรุจี จ่าสูงเนิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายศุภสิน แซงดานุช
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายพัชรพล หัสนัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงกมลชนก วงศ์ภูธร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงวัลณิษา ทาเวียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงจิณัฏศิตา สกุลรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงนนทิวา ประทุมแมน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายอดิเรก โพธิชัย

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงอารมณ์ มูลบุรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงปยวรรณ พงษ์พัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายตะวัน พันบุญมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายประทาน ทองล้น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์คำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงชยากร โลวเรย์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิทักษ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สีแกว
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงเมยาวดี บุญชัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงจิตฬาพร เจียมภูเขียว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เถาทิพย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกโนนหัวนา

่

ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงกุลจิรา จันทร์กุล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศิริสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงสวรรค์ พรหมดี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงนิราภร ชาวนาแปน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงปภาวดี ดีมูล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงพรณิภา กลางสุโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงวิรัชนา พันดวง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงศิริวิมนณ์ เพ็งบูโฮม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงศศิภา เขียวอาสา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงสุกัลยา น้อยปราณี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงอนุชสรา รามจาตุ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงวิภาดา พรมเหลา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ระวังพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมแหวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กชายดัสกร โอบอ้วน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายวรรณภูมิ โถปน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภักโสภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงภูเขียว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงหยาดทิพ พิมพ์แหวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงจันทมณี วงษ์ชนะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายธราเทพ สุพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายธีระชาติ สามงคูณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงปยะธิดา สารบัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงภาวิไล สมแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงมลภิวา มหามูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนคำกง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายภูริทัต บุตรประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายอดิเทพ ภิญโญสุข
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายพิชิตพงศ์ เจนไพร
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กชายปฐพี แก้วปาน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอุทยาน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงอนุษรา วงษาศิลชัย
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงนิตยา พิมพาศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงชมพูนุท ผองสามสวน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา สุธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ โตแห้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา ทองศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงดรุณี ศรีดาชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงอรุณี น้อยใส
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงวิภาพร วงมาเกษ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ พันธุ์ผาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงสิรินทรา สังข์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงสุภัทรา ลาภโต
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สมสืบ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายดวงสอน สอนมอญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงปานตา สิงคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงปริฉัตร หมายกล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงชนาพร สามกรจงศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงธนิษฐา แสงดานุช
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายสุวาทิน แสงแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงชนากานต์ ภูมิโคกรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงชนิษฐา ภูมิโคกรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงสุปราณี ดวงบุบผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงอริสา ตังหมัน

้ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายอนุชา ราชเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงฐิราวดี คลังอุด
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายมนตรี อุดมชาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงจิราพร นามบิดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฐพร ศิลาพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายธนพล ทองอิฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ รูปเหมาะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงนันทฉัตร โสมะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงปยดา บึงเวียง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงมาริษา บัวน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงอารยา ประหา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงโชติกา หล้าวิไลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สีชมพู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กชายภูริณัฐ นาสถิตย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายนภัสชล ไพบูลย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายประกาศิต มีโพนงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายกลวัตร ขุนบาลยอ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสาน
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ภูมิภูเขียว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายธีรภัทร พรมบิน
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายปฏิภาน จันทะมาส
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายปติกร ศรชม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายวชิรพงษ์ จันทสอน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายสุชาติ โฆษณา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายอานนท์ ชืนวารุณ

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายศุภากร อบมา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ษรเกตุ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายณัฏฐินี ศรีสองเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายปาริชาติ ลาดถา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทะจักร
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงเกวลิน หมันมี

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงกชกร หมันแอ๊ด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงจรัญญา ชาเคน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงดารารัตน์ อารหัง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ รีแวง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงพัชมณ ขันติวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงฉันทิกา หงษ์สินชัย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงณัฐชญา ชืนโต

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงศศิประภา เชิดหนองผือ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงพัฒฑิดา สาคำตา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายพงศกร ผาแดง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายอนุพงษ์ คำมุงคุณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายกันติทัต ผากงคำ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงศิรประภา คำมุงคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายนราวิชญ์ การอรุณ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงชัชฎาพร กันหาเล่ห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายปกรณ์ ติตะ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายปยะวัฒน์ พรรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายกฤษดา วงศ์หาจักร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กชายศิวะ มาลาเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ คำลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงพรพรรณ พลงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายพีรณัฐ พลเขตร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงอัลธิกา บุญชม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงเสฏฐวุฒิ มาแสง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กชายฐิติวุฒิน์ ภูผาดวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงวิภาวดี นาสี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ โพธิศรีวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงปาลิตา ทองคำภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายคุณากร เถาทิพย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายณัฐวุธ จำปาขาว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กชายนเรศ บุญเพ็ง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายวิทวัส เอียมเวียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายวุฒิภัทร สุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กชายเสรี คำกระจาย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กชายธวัชชัย ขุนศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กชายสหรัฐ จันนา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กชายเนติพงษ์ อินธิพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงกวินทรา สีละโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร นาแข็งฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงชนาภา เทียนคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงฑิตยา ทองคำภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงมัลลิกา เคนโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงรัตนพร สมบัติพรม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงลักษิกา สีละวาโย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงสุราลัย วิสิทธิวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา มุ้ยมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายธนากร ฆ้องเดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายธงชัย สมสอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายพิทักษ์ สมใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายวีรภัทร อาศักดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายอดิศร ทองภูธร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงกัลยา บุญเพ็ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จรรยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูโต
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงธิดาวดี เทศสนัน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงนันทิชา ต้านทาน
๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงปฑิตตา อุดมทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงปนัดดา ประติบเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงไพรลิน ศรีแพงมล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงนภัสกร แสงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงเมวรินทร์ ซุยโล้น
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงวริศา กลางจันทรา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงวริศรา หมวดหยู
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงสุภาพร สวดสม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงหทัยภัทร ยงโสภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงดาราวดี เคนโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงนีรชา ฮามสาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงนฤมล คำจุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กชายลิขิต สินนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายวรศักดิ

์

เทชะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ โสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายอภินันท์ แก้วหานาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายอาทิตย์ สีละวาโย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เปยมหิรัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายภูมินทร์ เคนโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงปนเจริญ หิตายะโส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงพรศินี นาสำแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สิมมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงบุศราวงศ์ สำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงพัชรา คำจุน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงอลิสา ทัดทาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายวรวุฒิ โชติประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายธนพจน์ วันละ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีทองเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายสุกนต์ธี สุวรรณสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายพนัส สาโยธา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายศักดิดา

์

จูมพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายสราวุฒิ ผาพา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีชมภู  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๑

นายวิฑูรย์ บึงลี
๒๒/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๒

นายมาโนช ผุยมูลตรี
๐๓/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๓

นางจารุวรรณ ผุลมูลตร
๓๐/๐๕/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๔

นางปรางทิพย์ ปริบาล
๑๘/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๕

นางศุภพิชญ์ จิตบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๖

นางพรผกา หนูจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กชายณัฐชนน ด้วยชัยภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายพนธกร ด้วยชัยภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงอโนชา สมบัติหอม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงสุภาพร พรมสุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ ประสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงศิรามณี ครอมครัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงวริศรา กรมน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงณัฐมน ทินแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงพรมรักษ์ อินทร์โก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงณิชา แสงนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงกัลยาณี แสนโคตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ อุปฮาต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายปชานิน สิทธิโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายภูชเดช แพงบุปผา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายกนกพงษ์ โพธิสาฮาต

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายชินพัฒน์ พันโย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ประโปตินัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายธนภัทร พลหาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้ววัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายเจษฏากร แก้วแก่น
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายวรากร ยศคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กชายทศพร โพธิรุกษ์

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายธนากร ดวงเศษวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายกู้เกียรติ สีตะคม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายอัษฏาวุธ นิลเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายณัฐกานต์ ศิริศรีทอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงเกษแก้ว สีพิลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ มัวดินดำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายอภิชาต ขันทวีชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายเจษฎา กรมน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ เตรียมทรง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงจรรยาพร ขันขวา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงชนัดฎา สำแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจซือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงสุชาศินีย์ โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงจันทร์ฉาย พลหาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงสุชาดา ด่านเก่า
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงวรัญญา แก้วดวงตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงญดาพร พูลรอด
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายธีรเดช ศรีนนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายวิทวัส นามนวด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายศุกนต์ธี ศรีวิเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายอมรินทร์ หาญปราบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายอิทธิพงษ์ พลเขต
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายณัฐดนัย สันทะเนือง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายวุฒิภัทร ดรรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กชายวีระพัฒน์ คำพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กชายอัษฏาวุธ บัวภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงแพรวา ถาพร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงสิริกร อุดน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายธีรนัย ศิริวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายทินกร ไวยวัตร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กชายปองเกียรติ ไชยโก
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กชายมิงแมน

่

สุขสายบัว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายพงศกร สีเครือดง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กชายศุภชัย พูลรอด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กชายนภดล สัมพุทธ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายสิทธิเดช บุตตะ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายชนชนก ไชยโย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ดังชัยภูมิ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายภูรินทร์ ครอบครัว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดิเชือ

์ ้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ซุยกระเดือง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายยุทธศาสตร์ อนันตกุล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายพิทักษ์ธรรม สิทธิ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงกฤตติยา โพธิเวียงคำ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงรัชฎาพร ธิปะปา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สมบูรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงอรัญพร สุวรรณหาร
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงมาริษา ทองมี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กชายอานนท์ อนุสเรน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงบุษกร แสนสมบัติ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงสิริยากร จันทวงษ์
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงวรรณวิษา ปะริโต
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา เพียศรี ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงกชกร พรมจักร
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายอินทร์ธิรา โคตรบุตร ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงบุญยธิดา วงลาษี ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โพธมาตร
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายเจชา สืบเพ็ง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายสุรเดช ศิลาศรี ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายจักรพรรดิ เหลาปญญา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กชายศุภวิชย์ ขีลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กชายจตุพงศ์ หร่อยดา
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กชายชานนท์ กริมใจ

่

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กชายธนาทรัพย์ มนต์ช่วย
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กชายธนารักษ์ เตียงแก้ว
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายธิตินันท์ ตุ่นเฮ้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กชายธีรเดช น้อยธง ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กชายธีรพงศ์ คะนนท์ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กชายนพเก้า ละคร ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยดา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายมงคลชัย ทะวงษ์เงิน ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

สอนเวียง ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กชายอานนท์ หนีบหลี
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สมศรี
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงจุรีพร กอมณี
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิมจารย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงชลยาดา ม่วงมนตรี
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงชาริสา นาจันทัศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงณปภา พรหมชาติ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ข้อลา
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงปาณิกา พิชัย ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงปนัดดา มีเย็น

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๓ เด็กหญิงประภัสราภรณ์
เสรีสกุลชัย ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงปาล์มทิพย์ วัฒนราช
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงภัทราพร เลิศวิลัย ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษ์ศรีแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงลลิลดา ไตรพรหม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล ไทยศิลา
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงสิริมา นาเพีย
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงสุจิตรา วงค์คำอุด
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงสุธิดา มาสุ่ม ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงอริสรา ถาวงษ์กลาง
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงเอมวิกา ริวกาญจนา

้

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กชายปรัตถกร ผานาค ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงพรรณิภา สาคำ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ ซุยมาเมือง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงอริยลัทธา เกษจันทร์
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กชายเฉลิมชนม์ นามศรี ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ขันธ์สำรอง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงวารี นาใจดี ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำตา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ชาติศรี
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ แก่นนาคำ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงอรวรานันท์ พัฒนารุ่งโรจน์
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงพัชรี ชาวหนองหว้า
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี วรรณประเสริฐ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงศิริวัฒนา มีวัฒนาพิรมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงสุภัสรา คุ้มครอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงสุรัชฎา คุ้มชาติตา
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันดวง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงเกตุศิณี แซ่ห่าน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์บ้านหาด ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงสุจิตตรา โนนทะคำจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงศุภิสรา กรมพระยืน ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงสุมินตรา เทพาลุน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงหฤทัย สีดาว่ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงณัฐพร บัวโศกเชือก ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงปญณิกา ประจำที

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน นาคน้อย ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงศวรรยา ประวันเน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงรัชฎา สนอุป
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงวรารัตน์ เหลาเจริญ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ ศาลาแดง ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงปยพัทธ์ กองทรัพย์
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายรัตนวรรณ์ รินทาวุธ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กชายอนันต์ยศ คำภู
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ เนืองปญญา

่

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนืองปญญา

่

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงคาริมา กันหาทอง
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงชุดาพร แดนสีแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงชุตินันท์ สังสีแก้ว
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงโชษิตา สนธิสัมพันธ์ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงณัชชา จันทร์ทรงกลต
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา พุทธาวันดี
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ มีชัยมาตย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงนภัสสร ขวัญเมือง
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ฉลูพันธ์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงพรพิมล หาโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงพิมพ์พิศา เสียงดัง ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงรพีพรรณ ทุเรียน ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๒

นางสาววรรณวิศา สิทธิไกรพงษ์ ๕/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีอินทรีย์
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงศิริยากร พานุสิทธิ

์

๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงศุภกาญจน์ วิวาห์สุข ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

คำปอง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงอุมา สันหา
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายนนทนัฐ เสาวรัตนพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายภูวนาถ จันทร์โสม
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงกิตติมา แสนสุนนต์
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงชนาภา แพงสร้อย
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงประภาวี สอนบุพผา
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาดี
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงเกศศิริ ศรีสะเกษ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงพรรภษา นามทอง
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงภัชรินทร์ ผาหัวดง
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงวัลย์วิษา รัตนวงศ์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงวิภาดา เประกันยา
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายคุณากร ชัยหา
๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายกฤษฎา ใจกล้า ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายพงศธร ยืนยัง

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายเมฆภัช สว่างภพ
๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายจักริน ลืนภูเขียว
๑๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายรัชชานนท์ ดวงมะลัย ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายพรรณธร พิมพ์ศักดิ

์

๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศิริดา ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์ชืน

่

๑๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงพรพิมล ศรีอัครฮาด
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงธิดาเดือน ดาน้อย
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงปรารถนา โม้ก้อม
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงธันยพร ขุนรอด
๑๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายทินรัตน์ ขอมภูเขียว
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา พิษประมวล
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงเจวริน จินดามัง
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แจ้งสนอง
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กชายยศสยาม อาชาในย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กชายศิวัฒน์ เทียมเวหา
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กชายคฑาวุธ บ่อจันทร์ลา ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายนครินทร์ น้อยบาท ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กชายนิติพงษ์ แสนมาตย์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา เนาหนองไผ่ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก บุญเนาว์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงนันทิกา สุริโย ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายทศพล บ่อจันทร์ลา ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีธรรมราช ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงเกษแก้ว สีถ่าน ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๗
เด็กหญิงมุกดาลักษณ์ กทิศาสตร์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายจตุพล สะอาดพงไพร
๓๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายทินกร จำลองเพ็ง
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กชายปรีดา บัวจันลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กชายเทวราช ศรีเวียง
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายวัชระ ใจดี
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรีงาม
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายชนะชัย จันสงค์
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายขวัญชัย จันกำเลิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายอภินันท์ หอมชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงจันทิมา จำปาหวาย
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงปยธิดา จินดามัง
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ สลวยสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทิพุธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กชายกาจบัณฑิต เปะชาญ ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กชายคุณัชญ์ สร้อยชัย ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กชายเจดนิพัทธิ

์

จำนงศรี ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กชายชยานันท์ โพธิหล้า

์

๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแก้ว ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ลุน ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายนิติกร แสนพล ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายพีรภัทร์ ฮาดวิเศษ ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายพัชรพล ครังคำภา

่

๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายภชรนดล ศรีพรม ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายอดิศร ธงชัย ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กชายอิทธิชัย เสพิลา ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงกวินธิดา โคตลุด ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงณัฐวดี ฝอดสูงเนิน
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปลืมเมือง

้

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงพุทธรัตน์ ดีขุนทด
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงวรรณิดา กลับสมบูรณ์
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงศุภวธิดา แก้วประสงค์
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงอัมธิกา สุขเอก
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงโยมิตรา วารีศรี
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงสุมิตรธิตา มูลลา
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กชายธันวา แก่นนะรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กชายธราเทพ เครือเกาะ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กชายธีระพัฒน์ ประทุมแก้ว
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กชายอัมรินทร์ สุดลี ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงอภิชญา เปะชาญ
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายศิริเทพ เทียนทองคำ
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา นนท์พละ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แจ้งสูงเนิน ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายคณิศร ประจัณนวน ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายจักรพันธุ์ ขำตา ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายชัยมงคล บรรยง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายเทิดทูลย์ ปรัชชามูล ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายพงศกร เฮ้าแปะ
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ วิเศษวิสัย ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายกวินภพ ใคร่นุ่นน้อย ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ดี ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายกิตติกวิน เอือเฟอ

้

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงกมลชนก สีแก้ว ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงปยดา สุกสี
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงสุพัฒตา เพชรสีชา ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี กัลยาศรี ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงศิริประภา คำสี ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงณิศรา ภูมิมะนาว ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงภิราภรณ์ ประดิษฐ์สุข ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงนฤมล ภูทองวัน ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงนัฐฐาพร ทองโคตร ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กชายสราวุฒิ พุทธา
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๘๙

นางสาวประคอง แก้วบัวเคน ๙/๙/๒๕๓๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา

สิทธิการาม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายจิรายุ วานไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายสันติสุข นาคเสน
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายขัติยะ เจริญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายธนาธิป จันดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา แทนไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงภัทธราพร กิจการ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงปทุมวดี กำลังดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงธัญชนก วิเศษสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงสุพิศ แก้วคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงธมนวรรณ คำภู
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๖ / ๓๗๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กชายเมธินทร์ ตุนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงนธีการต์ กุลีช่วย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงนนท์ธิชา หาญชนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ เทศนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงวัชรี ทองละมุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายธิสิษฐ์ ดำนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายสหสมภพ สุตะนนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายธวัชชัย พิทักษ์ชุมพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงธนากร อินชำนาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงปทุมมาสย์ ชะใบรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงไปรยาพร ทุมมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงกนกพร ลือพัฒธิมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงสุชานาถ จันดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายรัก จันทร์บัวลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชิดชัยภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายสุขสันต์ เจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายศักดิศิริ

์

มะอาจเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา พรมสุภาพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายกล้าณรงค์ ชะใบรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กชายวรเชษญ์ กำลังดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กชายนวพล ทวีพัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมืนบุญมี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

เจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กชายไพฑูรย์ ลาหา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงวณาภร สาตร์นอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงสุวนัน แก้วคูณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พรมสุภาพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กชายจิรพันธ์ จงเทพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายระพีพัฒน์ คำมุงคุณ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายเสกสรร จันทชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงวรันญา หล้าคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายวุฒินันท์ อาษานอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กชายจารุวัฒน์ โยวะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงมนตรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปะตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
วัดชัยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กชายชินวัตร วรรณวิคิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชำนิไกร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายสุรยุทธ วาดไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงแพรวพรรณ พลเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงชนัชชา ชาญตะกัว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ จากนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายกิตติกร พานไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๓

นายขจรศักดิ

์

ชัยวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ขนันไทย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงปนัดดา หมืนสีดา

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายฐากูร ครุฑศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีหามาตย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิวไธสง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ปมหิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงปราณี นาแข็ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงพัชราภา เลือนไธสง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายมนตรี โพธิแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงนัฐมล พรมวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงสุณิชา อ่อนเขว้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงมุกดาวรรณ วรรณเกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๗

นายกิติชาติ เทพจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๘

นางสาวนลินี กันทเชียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๕๙

นางสาวจรรยาณี ทนศรีลาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายรัชต์พงษ์ บรรยงค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายวิรวัฒน์ บุดดีแหบ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

หลุ่มใส
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายศรัณย์กร สงฆัง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงนาเดีย ภูขมร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงพิติมา ธรรมกัณหา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงศศิธร จรุงพันธ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายเจษฎา สีหามาตย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายณัฐพล ผิวอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แดนชัยภูมิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายวันชัย ศรีจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงทัศนีย์ สุทธิประภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายจรูญศักดิ

์

แก้วไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงเพชร สะอุบล
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายวสิน สีหามาตย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมืองแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงณิชาวีร์ พรมรินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงสาริตา สุทธิเม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สมีพวง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กชายรุ่งพิทักษ์ พัดเพ็ง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายกิจการ หีบปสสา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายอรรถพร โม้นอก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ผลเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงธมลวรรณ แพไธสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์นารา พลข่า
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงปรียนุช จอดนอก
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สมปญญา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงบุตรศกรณ์ กองเกิด
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายอาชาญวิชญ์ ศรัณยวิชญ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายเจษฎา โต๊ะลายเทศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายวีระพล ทานาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายณภัทร นันทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายฉัตรดนัย จันอุด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายสุระชัย พิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายนพวิชญ์ กองเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงอศิริยาภา จารยุ้ย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ใยบัว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงบุษกร พิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงณภัทร ตะวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงอุมากรณ์ คำเชิด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงปยะพร พิงไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงนฤมล มะโนราช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงปณณพร ถึงจันทึก
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กชายบุญรอด นามลิวัลย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ฝอยทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายเจด็จ แปรเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กชายชลลชาติ บัวทองท้าว
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กชายนันทิชา งบกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายพิชญา คนรู้
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กชายศิริชัย ขาวสอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายสมโชค สารราษฎร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายอนิรุต พิมพ์พา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงกีรติ ตรีศาสตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงชลธิชา แปลงยศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีหาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เคนกุดรัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงพิยดา หม่วยนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วกา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงรืนฤดี

่

เสนผาบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงลักขณา ศรีจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงสุกาลดา สำเรียนรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงอนุรักษ์ เกษร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๓

นางสาวกฤติญาณี จันวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กชายประมินทร์ จำปามูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายพิจารย์ วรหมืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ปะทุมตะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายวสันต์ เทียบเพ็ชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กชายวีระพงษ์ แทนรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายศักดา ต้ายไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กชายศุภกฤต สีหะคลัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายศุภฤกษ์ สุระโส
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงชนิตา อ่อนขาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงชลดา ไชยรถ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงเทวิกา สีหามาตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงแพรวพรรณ สีหามาตย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงวรรณพร หลุ่มไส

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงศศินิภา สาพรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา ทุมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัลยาวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงสุนัทธิดา วึมชัยภูมิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงอฐิษติญา เอกตาแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงอรวรรณ กัณหาเขียว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงจันจิรา ใจสว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงศศิธร สอนสันติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงอรทัย เกษร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กชายกมล เม็งไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายโกมินทร์ จันวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีหามาตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายชรินทร์ ตู้สิมมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายตะวัน วิริยภาพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กชายทรงพล สังข์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายธนัญชัย อ่อมแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายธรรมนูญ พลพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายนลธวัช คำพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำผาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายอนวัช สมศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงชวิสา รามสีดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงถาวรีย์ จันทร์โท
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อุ่นสำโรง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา วงค์สุรินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา วันทมาตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ พลนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงอภิสรา ร้อยดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงอาทิตติยา สีหามาตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายเณติภูมิ เย็นเหลือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

เอียมศรี

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายวรวุฒิ สอนนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ อินธิจักร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงกิตติยา คำกอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงชลชิชา แซ่หว่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงธัญสุดา นาใต้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงธัณยพร ฮงโย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงนำฝน สีหามาตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงปณิตา โพธิขำ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงปาลิตา เหมียดไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงลักษณภัทร สมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงศศิการณ์ บรรยง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงสิริยากร เตชะจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงอริสรา ชัยเทียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงกัลยาณี บุญน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงศิริกานดา สีหามาตย์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงดุสิตรา อุปฮาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงปยะนันท์ พลรักษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายทักษกร กระมูลละคร
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายธนภัทร ขุนสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายธีรเดช อุตมรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงบุษกร พรมจุ้ยพะเนาว์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงวรรณนิสา โคตรสีเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงสุนิสา กองเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กชายธีรพันธ์ ภูทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงปยะธิดา ศิริเม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก่นแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงปนัดดา มังสีดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ธรรมกัณหา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายพันธ์ตะวัน ดินจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กชายประยุทธ์ มิสา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงปาลิตา ทำมาทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงกุลนัดดา เข็มสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงภัทรธิดา สุธรรม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายธนโชติ สมอแข็ง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ดวงหนูใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายศิวัฒน์ มาตย์วังแสง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทูลธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงขวัญฤดี สีทับรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

การบรรจง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงอภัสรา ดีแปน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงณัฐธิฌา ทับอาษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงพัชริดา กระลาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนเพ็งเคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กชายณัฐภัทร อำมาตหิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงนิภาพร พลชัยสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา อัสสาไพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

คำผาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

พันธ์ชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ลาอุ่น
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กชายณัฐชัย แสงลุน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายดนัย ชัยวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายธรรมนูญ ธนศิลปพิชิต
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามสีคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายธีรภัทร พรมอุดม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายนพรัตน์ แก้วพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ภาระไพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ มาตะรมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กชายวัฒนา ชิดนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กชายสิทธิโชค อุ่นสำโรง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กชายสนธยา ปานศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กชายสิริกร กระลาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายเอกลักษณ์ เปะชาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายอธิปไตย แซ่ลี

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงปรารถนา พานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงภรชิตา หล้าพรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองแหล้
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล มกะระธัช
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา ปะนะสุนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูหัดสวน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กชายอนุชิต แสนศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงเสาวรภย์ สุดน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กชายภูมิศักดิ

์

พันไธสง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กชายภูริณัฐ ศิริแวว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมอแข็ง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายปยะพง เขียนคำสี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงนิชาภา จันนามอม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ทุมสาร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายจิรายุทธ์ มาตย์นอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายธนกร ศรีวรรณะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปาละสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ นานอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กชายเศรษวัฒน์ จันทะบูรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายสัญญากร ประโมนะกัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงจิดาภา หม่วยนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงจิราพร จันดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ หนูแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงชุติสรา หม่วยนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงณชญาดา แก้วกันยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญหมืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขแสวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงณิชาดา ประชากุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพนรินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงบุณยาพร เรืองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงพันพัสสา เผ่าพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

มาตย์นอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายตันติกร จันดาเขต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายธีระศักดฺ์ เพ็ชรตะกัว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญเลียง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายภูวนัตถ์ ชัยวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กชายวสันต์ โคทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายศุภกร สารเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายสินธนา สายสินธุ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายสุธาคิน สิงห์มาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงจิวิกานต์ ไชยไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงจีรพร แซ่เติน

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงธันย์สิตา ภัทร์อัมรานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงสุดาทิพย์ มอไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงสุรภา แก้ววรรณศิลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงอภิสรา แสงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายก้องเกียรติ โทแหล่ง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายกัมปนาท เทียบแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กชายกิตติภูมิ ภักดีวุฒิ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กชายจิรภัทร สร้างนานอก
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กชายญาณภัทร แสงพรม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กชายณัฐพนธ์ สีหามาตย์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายธนากร ถินถาวร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กชายธนาเทพ รุกไธสงค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กชายนภนัฐ อัสสาไพร
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กชายนราทร แว่นแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กชายปถังกร พิมพ์พงษ์ต้อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายผดุงเกียรติ มาตย์วังแสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายพงศกร บรรยง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายพิสิฐพงศ์ เทวะหา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายพีรภัทร แพนไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายพีระพงษ์ ปาละสาร
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายภัทรชัย พันธุ์ใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ หาญสมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายศักดิมงคล

์

ชาญศรี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายสิทธิชัย พลดงนอก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายสิทธินันท์ ทองใบ
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายอัครวินท์ อินนอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายอัมรินทร์ บุราณรมย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงกัญญวรา แสงแพง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงจิราพัชร มาตย์นอก
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงนภัสสร ทองอ่อน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงนลินพร แว่นแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงปภัสสรา คุนาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงปณฑิรา ดารักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงพรกนก บรรยงค์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงภัทรภร มัครมย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงรัญชิดา โคตรทุุม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มอไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงศลิษา กัลยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสุวอ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๑
เด็กหญิงสุชัญญารัตน์

บรรยง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงสุชานรี สร้างนอก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงสุพัชรภรณ์ ประมูลจ่าใส
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา วงษาศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงสุภาพร นามไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงสุรารักษ์ พรมเสน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงอนงค์นาถ พรศักดิหาร

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา บุญเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงอาลิสา รสหอม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายกันตพงษ์ รัตนสมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กชายคุณากร อุ่นเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายเฉลิมชนม์ เทอร์เนอร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กชายชนะชัย เทพตาแสง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายณัฐกรณ์ โอสระคู
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายดุวิศุษม์ โคตรทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายธนปกฤต บรรยงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายธนพล หล้าพูน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายธนสิทธิ

์

ภิรมชม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กชายธนะวัฒน์ สุริสาร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กชายนันทพงศ์ บุญมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายพงศ์พณิช แซ่ตัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กชายพิชัย อุทัยดา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ นาซอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กชายภัทรพงษ์ ไชยพรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กชายภาคิน ไชยสวาท

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายภูมิพัส สีหะคลัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายรติกร โสภาพันธ์ุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายลิขิตไทย เหล่าบัวดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กชายวิทยภูมิ กุลพรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายศิรภูวณัย สุวรรณหงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายศิรศาสตร์ ภูมิสถาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายศุภกิจ ริมไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายศุภวัฒน์ นามไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ภิญโญภาพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กชายอภิชาติ เทือกทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กชายเอกบริราช มาตย์นอก
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงกนกพร อาษานอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงกัญญาพร ใจพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาบำรุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงจิดาภา ชุมพลมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา โชคชัย
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงจิรภิญญา พงศ์เจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ริมโพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงญาณิศา หอมวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงญาติกุล บุญฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงฐิตาพร สุขคำเม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงณิชานันท์ วงค์คำจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงเทวิกา พรมยาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงธนพร แสนคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงธัญชนก ใชยสอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อาษานอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงธิดาพร เดชดุดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงนงนภัส เหยียดชัยภูมิ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงนพัฒน์ เพ็ชรวิเศษ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศรีจันทึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงปนัดดา เรียงแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงปาณิสรา สีเหลือง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชวดศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงพาขวัญ บุญจง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงพิชญธิดา มะลิโค
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงพิมพิกา หำพะวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงภาสินี สุงิวงาม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงมาริษา สมบัติราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงมีสุข แก่นเชียงสา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงวรรณพร ราชสีห์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงวรัชยา จำปาแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงวรัญญา ปานปุย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงวารุณี หำพะวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงวิจิตตรา ขุ่มด้วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงวิชญาดา อุตมะโยธิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงศศิณา แสงรีย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงศิริไปรญา พันธ์โภชน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงศุกลรัตน์ คมขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรมรินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีหามาตย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา อุดมวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงหทัยชนก ปาลินทร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงอรัญญา พิชหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงอัญญาณีย์ สิงห์แสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงอาริศรา พุทธบุรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กชายกฤษกร อุปฮาด
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริบุตรวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายชนุเดช มุขสาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ อุดหนองเลา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายฐิติพงศ์ พรมกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายณัฐกร ศรีพละธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ชวลิตวาณิชย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายณิชากานต์ เพชรตะกัว

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กชายเตวิช บวกไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายทศพล โนนสีราช
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายธนโชติ นาแข็ง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กชายธรรม์ธวัธ ดวงบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายธรรมสรณ์ บุปผา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กชายนิติภูมิ ตลอดไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กชายปณณทัต ถ้วยแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กชายปยะภัทร เมิกข่วง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กชายพันธวัช บรรยงค์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จำปาปา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายพีรภัทร จุ้ยแจ้ง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายภูริณัฐ เมิดจันทึก
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายรัฐการ ประทัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายศิริเทพ สมบัติราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายศุภกานต์ พันธุ์เสือทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายสิทธิกร พรมหญ้าคา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ คำสอนจิก
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่เติง

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายสุภสิทธิ

์

จันวันดี

้

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายอนาวิล สร้างนอก
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายแอนโทนี

่

น้องหนึงกู๊ด

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงกนกภัทร ศรีจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ เสตเตมิ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตระกูลทรัพย์ทวี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงกฤติยา สายนาค
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงจิรฐา กระฉอดนอก
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษาเนาว์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงชนม์นิภา คุณกระ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงชาลิสา เกียวแก่

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงณัฏฐพร แพนไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงณิชารัตน์ พัสดร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงธนพร เกตุภูเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงธิดาพร ศรีจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ กิตติเมธิยกุล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ นุชมิตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงนิรชา แก้วบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงนิรชา กุตนอก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงบัณพร จันทร์ฝาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์ษา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงปวีณ์ลดา เค็งนอก
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงพรนภัส อัศวมนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ แนบกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงวิภาวี นิมนวล

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงวิลาศินีย์ เครืองพันธ์

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงสโรชา จันปญญา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงสุธาสินี อินนอก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงสุพิชชา นามมนตรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงโสรญา แก้วพรม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงหัทยา นาชัยภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงอภิสรา ชัยโทนุย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงอรไพลิน ธนากรวิเศษ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงอรววณ อินทร์กาง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงอาริตา แสงปลัง

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงไอริศา สร้างนอก
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขันขวา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายธเนศวร อินทร์นอก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายสุทธิรักษ์ วงสง่า
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงเกวริน บุญมี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงเบญจศิริ พลขัดซ้าย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงพัชรี ร่มจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงวิชุดา มุงคุณโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงเสาวลักษ์ อุทัยพร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยังทน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ชรจิตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายตรีสุริยา โอ้อารีย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายบุพกร แสนรัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กชายศาสตรา ประจัด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงกฎษกร ทองทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงภณิตา ปสสาวะนัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กชายองศา นานอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กชายทักษินันท์ ลายโถ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงปทุมพร ทิพย์คูนอก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงนภัสสร วิมูลกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงจิดาภา ชัยลินฟา

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กชายภาธรฤต ไชยศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมวัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายธนกฤษ ขันทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กชายปญญา เย็นวัฒนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายสิทธิพล ภูแสงสัน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา นันไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงนุชนภา ขำหินตัง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สาเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงภคินี ศรีสุนทร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงพิชาศิริ เพชสีสุก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กชายชานนท์ นัยติบ

๊

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายกรวิทย์ หวานเสร็จ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงวนิดา แก้วแหวน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กชายพีระพงษ์ ฉิมพลี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ขุริลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กชายธนภัทร บุญเกิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กชายภูธร มุงคุณโคตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงกนกลดา พาโนมัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงกาญจนา ประจัด
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ หลุ่มไส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

พงค์จำนงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายโชคทวี สีหาอินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงญารินดา นาสมโภชน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กชายเอกพล มะปรางกำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิลาสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเพชรสกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงชณัชชา มณืทูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เจริญดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรตะกัว

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงศิริพร หยวกพิมพ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงอัญชลิตา อินนอก
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงนภัสสร เมรุต
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงณัฐพร นาบำรุง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงปรียากร สัมพล
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กชายนพรัตน์ กองผา
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงดีน่าร์ ผันฉิมพลี ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ภูมี ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กชายธีรเดช นิลสระคู
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กชายภาณุเดช ดาเยอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยบัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๕
เด็กหญิงประไพรทอง กระลาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายศรายุทธ โทแหล่ง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงอภิสมัย ไผ่นอก
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงฐานมาศ คุณธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ ผองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงปวีณา พรมสีหา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงธัญญาศิริ หลักคำพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงสุภานันท์ รอบรัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ พระกาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายปานชัย แก้วประเสริฐ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๕
เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์

กัณหะสุต
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาตย์โค้ง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายภูวนาจ สิวไธสง

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายอัครวินท์ แก้วลุน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงแก้วตา เปยนประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ สุขเพีย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงธนัชพร เนืองสุมาร

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงอัญชิสา โพธิคำ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายพุฒินันท์ โนนโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายพีรภัทร อานจำปา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายศิธิกร มืดอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กชายอดิเทพ ชัยชนะ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายคชรัตน์ พรไตรรัตน์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายญาณพัฒน์ ไสวงาม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงสุชัญญา หล้าพรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงปุญยาพร จันยุ้ย
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ใต้
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชิวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กองเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงฐาปนี ชมมอน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สีพันดอน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงปยนันท์ ใจซือ

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ จิตนอก
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงกัญญาพร พงษ์เจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายเอกลักษณ์ วิชัยชนะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายระพีวิชญ์ รุ่งไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงจันทรา อาชญาเมือง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงญาดา อุดม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงมาริษา สาชิต
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงแพรวา ราวิน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายวรพจน์ อุรีรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายอัษษโษวุธษ์ พีระกา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงขวัญสุดา หล้าพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงจิตรลดา ภูเมฆ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงจิรมณี จงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงชลนิชา ขยันกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ หลงพิมาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงนุสรา ประวัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงปาริตา มาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ทับธิลักษณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงพรประภา พลเยียม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงอรนุช ศรีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงอรัญญา สมพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมสมุทร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายทรงรัตน์ พวงจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กชายธีรปรีชากร พรมโคตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กชายนพรัตน์ เทพวารินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กชายวรพจน์ นาราษฎร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายวรานนท์ บัวนาค
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายวาเศรษฐี ถาดไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายอัครพล มีไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงเขมิกา เพชรพีระพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงทยานันท์ ภูนา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงธนัญชนก เสนผาบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงบุษกร ศรีษะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงอมรลักขณา แก้วดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงอุษณีย์ เทพตาแสง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงสุจิตรา ทุมมา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงกฤติยา มุ่งภาคกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงอภาภรณ์ สิทธิจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายพงศ์กฤติ เล่ห์กล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายภาคิณ เล่ห์กล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายสมพร มุ่งภาคกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๘๙
เด็กหญิงทิพยญาภรณ์

สุขใส
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงยุพาพรรณ สิกิระบุตร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กชายกฤติพงค์ กลินหอม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายชิตดนัย ตะโย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุยะลังกา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลันตระกูล

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายทวีทรัพย์ วงค์ขันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กชายพีระพงษ์ อาษานอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายภัทรพล ศิริปญญา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กชายราชพฤกษ์ ปอดแสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กชายวัชรพงศ์ งามสง่า
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กชายศาตราวุธ นอกตะแบก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายศุภชัย โกเลือน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ด้วงมุขพะเนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายอดิศร สนสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีเตชะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เชียงเครือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงกนกพร กรัตพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีหามาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ประหุน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงเต็มสิริ ศิริปญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงธัญรดา มาตย์นอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงนฤมล เนตรภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงปยธิดา ปะทะวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงวนิษา มาตนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงศิริยาพร วารีศรลาภ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงสายฝน รจนาสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์คิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กชายกฤตพล คาตา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กชายคณาพงษ์ คำเหนือ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กชายชิษณุชา สุทธิวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กชายนวพล มาตย์นอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายบารมี บรรยงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายปฏิภาณ ศรีเตชะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายภูวนาถ นาอ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กชายโยจิ ออย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กชายรชานนท์ คำอ้อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายรักกาย บุญเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กชายวชิระ ซุยล้น
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กชายวายุ บุบผามาตัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กชายศรยุทธ คาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กชายศิรภัทร อินทรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กชายศิรินุพงษ์ เรืองสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กชายอนุชิต เลานอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กชายอภินันท์ คิมเม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปะกิระเค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ จันจอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงณภัส ธิกานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงณัฐฐา ตาแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงนันทิตา บุราณรม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงปภิสรา สรอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา เหล่าบุบผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงวรรณภา เลียงใสนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ตุ้ย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กชายณัฐวัตร นาสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายถนัดกิจ กระฉอดนอก
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายนัยสิทธิ

์

เพชรน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายผจงพร โนนแสน
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายพันกร ชัยคำอุดม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตรสีเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาตย์นอก
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายเอกรินทร์ บุตรโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงกมลชนก มาตย์วังแสง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ประทุมวิง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงเขมจิรา พลพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เมตรไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงธนัญญา พลไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงปาณิสรา ถือชัย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงมาริษฎา แก้วพุฒ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงเมธิรา ปราณีต
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงวิพาวรรณ สุขจอย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงวิสาขา บาคะรม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงสุธาลักษณ์ ศรีเตชะ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๓

นายสุสดี คมสันต์
๑๗/๐๙/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๔

นายถนอม นามะพา
๑๙/๐๘/๒๕๑๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๕

นางสาวพรทิพย์ บุดดา
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๖

นางสุดาลักษณ์ ผิวสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๑๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๗

นางพรทิวา บัวศรี
๓๐/๐๔/๒๕๒๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๘

นายประจักษ์ ตะโนนทอง
๐๑/๐๘/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๖๙

นายอุมาพร โชคลา
๐๗/๑๐/๒๕๑๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๐

นายหัถชัย หนองผือ
๑๔/๐๙/๒๕๑๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๑

นายนิกร ปนคำ
๐๑/๐๓/๒๕๑๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๒

นายสุรัตน์ ทงทะลาย
๒๙/๐๗/๒๕๑๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๓

นายพเยาว์ ผาจวง
๑๓/๐๔/๒๕๑๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๔

นายไพทูลย์ พิมทุมมา
๐๔/๑๑/๒๕๑๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๕

นายณัฐพงษ์ เพียรกายลุน
๒๙/๐๖/๒๕๓๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๖

นายปรีดา ตอสี
๐๕/๐๓/๒๕๑๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๗

นายบุญเสน ชมจันทร์
๒๑/๑๑/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๘

นายชวลิต ศรีชาทุม
๐๑/๐๘/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๗๙

นายทวี คำโคตรสูรย์
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๐

นางสาวปวีรักษ์ พลเยียม

่

๒๘/๐๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๑

นายหนูยิง

่

โชคลา
๒๐/๐๑/๒๕๑๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๒

นางชญาดา เจียนมะเริง
๐๕/๑๑/๒๕๐๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๓

นายบัวพันธ์ แก่นมุย
๒๐/๑๐/๒๕๑๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๔

นางสุกัญญา แก่นมุย
๒๔/๐๓/๒๕๑๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๕

นางนาตยา ทองโคตร
๐๑/๑๐/๒๕๐๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๖

นางสาวศุภวดี ชมจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๓๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๗

นางยุพา ลิโป
๐๒/๐๗/๒๕๑๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๘

นายสัมพันธ์ ดงแก้ว
๐๒/๐๓/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๘๙

นางเพลินจิตร ดงแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๐๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๐

นางอุษา หนองผือ
๑๐/๐๙/๒๕๑๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๑

นางสาวสุรีรัตน์ ดาศรี
๐๙/๐๓/๒๕๒๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงปภัสรา โสเก่าข่า
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๓

นางเทียมจันทร์ หนองผือ
๑๔/๑๒/๒๕๐๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๔

นายกีชาญ ทรงสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๑๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๕

นางกอง โชคลา
๑๙/๐๒/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๖

นางคำไฮ หมู่เทียง

่

๐๑/๑๒/๒๔๘๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๗

นางสมบัติ ทงทะลาย
๒๖/๐๒/๒๔๙๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๘

นางสิว

่

ดงเงิน
๐๒/๐๕/๒๔๙๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๓๙๙

นางกองสี ศรีสาคร
๐๔/๐๒/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๐

นางสำเนียง ยางฮึม
๒๖/๐๓/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๑

นางทองจันทร์ โชคลา
๐๘/๐๒/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๒

นางกว้าง โชคลา
๐๒/๐๒/๒๔๘๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๓

นางสมชิต สาบุตร
๑๐/๐๓/๒๔๙๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๔

นายชาย อักษรวงศิลป
๐๘/๐๘/๒๔๘๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๕

นางจวง สาบุตร

๒๔/๑๒/๒๔๘๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๖

นางสาย ดงแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๗

นางเกษร ตอสี
๐๑/๑๒/๒๔๘๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๘

นายประเสร็ฐ ตอสี
๐๑/๐๔/๒๔๘๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๐๙

นางหนูเทศ ฮามปอ
๓๑/๐๑/๒๔๘๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๐

นางบุญปน โชคลา
๓๐/๐๖/๒๔๘๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๑

นางสุนันทา ลวะเปารยะ
๒๘/๐๓/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๒

นางทองเร็ด หนองผือ
๑๖/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๓

นางทองสุข ซุยกระเดือง

่

๒๙/๐๕/๒๔๘๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๔

นางคำปุน สีสาคร
๒๙/๑๐/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๕

นางละมุล ลิโป
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๖

นางนวลนุช ดงแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๗

นางเสด็จ วิลัยปาน
๐๓/๐๑/๒๕๐๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๘

นางเสถียร หมู่เทียง

่

๐๒/๐๙/๒๕๐๑
ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๑๙

นางสิทธิ

์

พะชะ
๐๑/๐๔/๒๔๘๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๐

นางทองส่วน ดงเงิน
๐๔/๐๖/๒๔๙๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๑

นางอนงค์ ผาจวง
๒๒/๐๔/๒๔๙๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๒

นางสง่า เภาสี
๒๐/๐๘/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๓

นางพัน จันทร์เทา
๐๖/๐๙/๒๔๘๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๔

นางสวย อักษรศิริ
๑๐/๐๙/๒๔๘๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๕

นางแถว โชคลา
๒๓/๐๔/๒๔๗๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๖

นางเช้า โทแก้ว
๐๑/๐๑/๒๔๘๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๗

นางทองล้วน หลอดเข็ม
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๘

นางจวน ศรีสาคร
๑๖/๐๔/๒๔๘๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๒๙

นางจีน โชคลา
๒๘/๐๖/๒๔๙๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๐

นางสมหวัง อักษรวงศิลป
๒๗/๐๓/๒๔๘๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๑

นางหนูคล้าย อักษรศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๑๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๒

นางสมหมาย โชคลา
๒๓/๐๖/๒๔๘๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๓

นางเพียร สิทธิ
๐๓/๐๕/๒๔๘๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๔

นางบัตร ดงแก้ว
๒๐/๐๖/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๕

นางพิน โสดาวัน
๒๘/๐๖/๒๔๙๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๖

นางบังอร แสนกันหา
๑๘/๐๗/๒๕๐๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๗

นายบุญเลิง ศรีสาคร
๑๙/๐๒/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๘

นายประศักดิ

์

หนองผือ
๓๐/๑๒/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๓๙

นายสวัสดิ

์

ศรีปราชญ์
๐๒/๐๖/๒๔๘๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๐

นางหลอง สิงห์ทอง
๐๑/๑๐/๒๔๘๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๑

นางลา ผาจวง
๑๖/๐๕/๒๔๗๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๒

นางพยม ศรีวัตร
๒๖/๐๖/๒๔๘๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๓

นางอารมย์ บึงไสย์
๑๕/๑๑/๒๕๐๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๔

นางลำปาง หนองผือ
๐๑/๐๙/๒๔๙๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๕

นางกรวย สำเภา
๐๑/๐๕/๒๔๘๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๖

นางหนูเลียม

่

พรมวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๗

นางอุทัย โชคลา
๑๗/๐๖/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๘

นายประวัติ ศรีวัตร
๐๔/๐๔/๒๔๙๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๔๙

นางนาง โชคลา
๐๑/๐๗/๒๔๙๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๐

นางบุญเลิศ จันทะศิลา
๑๓/๑๐/๒๔๘๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๑

นางละไม ศรีวัตร
๒๗/๐๘/๒๕๐๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๒

นางนิยม ตะโนนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๐๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๓

นางประไพ ตะโนนทอง
๐๓/๑๐/๒๕๐๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๔

นางสวิช หนองผือ
๑๐/๐๙/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๕

นายกลม ลิทรายมล
๐๖/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๖

นางหนูรัง พรรคพิง
๑๕/๐๑/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๗

นางบุญ หมู่เทียง

่

๐๔/๐๘/๒๔๗๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๘

นายสมจิตต์ ศรีวัตร
๑๒/๐๗/๒๕๒๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๕๙

นางศิลา ชัยเลียว

้

๐๑/๐๘/๒๔๘๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๐

นางทองจันทร์ โนนทะราช
๐๑/๐๑/๒๕๑๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๑

นางสาวธนธรณ์ ภูมิพิมพ์
๐๒/๑๒/๒๕๒๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๒

นางสาวกนกวรรณ สีงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๓

นางละมุล สีงาม
๐๕/๐๙/๒๕๑๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๔

นายวัชรพล ติตะมาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๕

นางสาววิลัยพร สุนทรภักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๒๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๖

นางสาวปานทิพย์ สิงห์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๓๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๗

นายเดชา ถินโพธิวงค์

่ ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๘

นางสาวณัฐวิภา เถาว์ชาลี
๒๑/๐๑/๒๕๓๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๖๙

นางธัญวรัตน์ เถาว์ชาลี
๐๔/๐๗/๒๕๐๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๐

นายวันชัย เถาว์ชาลี
๒๒/๐๗/๒๕๐๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงปนิดา ประทุมชมภู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๒

นางหนูพิศ สนหลักใจ
๑๐/๐๔/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๓

นางสาววีรวรรณ ประทุมชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๔

นางอ่อนสี สารบรรณ์
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๕

นางเรียน ปงจันดา
๐๑/๐๒/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๖

นางอำพร ล้านแสน
๑๖/๐๕/๒๕๐๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๗

นางสุด โชคลา
๑๒/๐๙/๒๔๘๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๘

นางบัวพันธ์ ดงเงิน
๐๕/๐๙/๒๔๙๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๗๙

นางบุบผา ผลสง่า
๑๕/๐๔/๒๕๐๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๐

นางทองสุข ศรีวัตร
๑๐/๐๙/๒๔๘๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๑

นางทอง เจริญสุง
๐๘/๐๒/๒๕๑๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๒

นางเนาว์ ดงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๓

นางทองจันทร์ น้อยต้อน
๐๕/๐๔/๒๕๐๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๔

นางสาวสุภาวดี นิยมสุข
๑๖/๐๔/๒๕๓๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๕

นางลำพันธ์ สิงห์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๑๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๖

นางไพรวรรณ ทองโคตร
๒๘/๐๓/๒๕๐๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๗

นายสมพงษ์ สิงห์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๑๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๘

นายศรีสมพร ทองโคตร
๑๓/๐๑/๒๕๐๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๘๙

นายจักรพล ทองโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๓๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๐

นายเกียรติยศ สิงห์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๓๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๑

นางประดิษฐ์ โชคลา
๒๘/๐๓/๒๕๑๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๒

นางมานิจ ฮามปอ
๐๘/๐๒/๒๔๙๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๓

นางกมลพร โสภาวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๐๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๔

นางประมวน นนทะสี
๒๒/๑๐/๒๕๐๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๕

นางบัวไข ต้นโลห์
๑๐/๐๓/๒๕๐๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๖

นางบุญเฮียง ทิพย์เนตร
๑๙/๐๑/๒๕๐๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๗

นางคำเปยง ชัยเลียว

้

๑๑/๐๕/๒๕๐๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๘

นางคูณ ดงแก้ว
๐๓/๐๙/๒๔๘๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๔๙๙

นางปน โชคลา
๐๒/๐๓/๒๔๘๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๐

นางหอย เขตชาลี
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๑

นางยอด อักษรศิริ
๐๘/๑๑/๒๔๘๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๒

นางวาสนา จันทร์เพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๓

นางทิภาทิพย์ ดงแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๐๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๔

นางเสงียม

่

โชคลา
๒๔/๐๒/๒๕๑๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๕

นายศุภกิจ ล้านแสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๖

นางบัวบาน ปานกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๐๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๗

นางจันทร์เพ็ญ แก่นจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๐๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๘

นางเหรียญ ศรีวัฒน์
๐๑/๐๘/๒๔๙๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๐๙

นางบุญเทียง

่

แก่นจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๐๑

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๐

นางหวานใจ พันธะไหล
๒๕/๑๒/๒๕๐๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๑

นายบุญเสน ชมจันทร์
๒๑/๑๑/๒๕๐๓

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๒

นางบานเย็น พลมุข
๐๖/๐๘/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๓

นางสาวทองคำ สงพัฒน์
๐๘/๐๔/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๔

นางลำใย เพียโคตร
๐๖/๑๐/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๕

นางประกายเพชร สัมมา
๒๕/๐๕/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๖

นางประภาพร คำหมัน

้

๐๗/๐๔/๒๕๐๙
ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๗

นายอัครชัย หลวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๑๒

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๘

นางพิลา เปราะสะเกษ
๐๑/๐๑/๒๔๘๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๑๙

นางประเสริฐ พงษ์โพธิชัย

์

๑๕/๐๓/๒๔๙๔

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๐

นายระพิน เดชเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๑

นายสันทัศน์ แก้วนารี

๒๑/๑๒/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๒

นางสาวจิราภา สัมมา
๓๑/๐๓/๒๕๑๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๓

นางทองลา ทองโคตร
๑๓/๐๑/๒๔๙๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๔

นางบัวศรี มิเขมา
๐๒/๐๙/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๕

นางทองดี สิงห์ทอง
๐๔/๐๒/๒๔๙๗

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๖

นางพอง ยางฮึม
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๗

นางเขียน ยางฮึม
๑๐/๐๗/๒๔๘๕

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๘

นางบัวผัน ทองโคตร

๒๓/๑๒/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๒๙

นายสมาน พรมวงษ์
๐๒/๐๙/๒๔๙๙

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๐

นางต้วน แก้วนารี
๐๑/๐๙/๒๔๙๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๑

นางเครือวัลย์ ทัพซ้าย
๒๐/๐๗/๒๕๐๐

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๒

นางสมบศ นันโท
๐๕/๐๒/๒๔๘๘

ศพอ.วัดโพธิสง่า

์

โพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๓ เด็กชายซันนี     ชาญบุญ

่

แกร็นท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กชายณภัทร เตียประพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กชายภูเมธ หิรัญศิรภัค
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กชายวาสุกรี หยู่สบาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กชายอชิตะ ฐานะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าศรีคู
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงนฤณี สุดใจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ตอนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กุลสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงวิรดา แสนระเพ็ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงสิดาพร นาจอมทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงสุประวีณ์ พนมชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงอรทัย สาระภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงอารียา คำพรมมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายกฤษฎา ปนะกาโน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กชายกฤษฎา สีพูแพน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กชายธนพล องค์มาลัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายธีรภัทร สิมสาแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กชายภูริพัฒฒ์ สิงห์น้อย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายภัทรินทร์ ชำกรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ ปยะวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงกรรณิกร อุดรเขตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงเจริญจิตต์ สุริยะวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงชลดา ทองปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงชลธิชา โฮมหงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐธิชา มหาเสนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงถาวะรี สงวนสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงยุพาวดี ทองโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงรุจิรา มาตผาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงสุภิสรา บำรุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กชายจิรเมธ แก้วขาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กชายชญานนท์ กาบบัวลอย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กชายณภัทร โสเก่าข่า
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กชายทักษิณ ดวงศรีฤทธิเดช

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กชายธาวิรัตน์ สีสมรส
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กชายนรากรณ์ ชมเรณู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กชายปยะชัย โสภามา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กชายพนากร ศรีพรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กชายพีรพล ชาวัตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กชายภาณุพงษ์ สมปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กชายศุภกฤต สิงห์น้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กชายเสริมศักดิ

์

จันทรา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงนราพร แผลงฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงนันทกา โสมาบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ จำพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ทีเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงเมวดี ทองอาสา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงสิริกัลยา กันหาเรียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงอภิญญา สารสม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายกษมิทธิ

์

อัตถาพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายเจษฎา ต้นโลห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายฉกาตภูมิ อินทร์วิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายฐาปกรณ์ อ้อคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

หล้าฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายภูมินทร์ พลซักซ้าย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กชายภูวดล โครตสีเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายแสนกัณฑ์ สิงหาทิพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชโยกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงกรวิภา พูลทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงกัลยกร กองเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี เหล่าภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ บึงโบราณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ไชโยธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงชลธิดา สอนนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร คงสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงนันทิพร กองบาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงปภาดา ถานะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงแพรวา อนันทวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงภัทรมน ร่วมรัว

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงอารยา ซาหยอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายชนาธิป บุษราคัม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กชายฐิติวัชร ชาวัตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กชายทรงชัย คำสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กชายธนากร เพ็งพิทักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ หอมสมบัคิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กชายรหัสชัย เล้าเจริญชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กชายวีรดา ทองโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กชายศักดิชัย

์

แซ่อัง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายสุเมธี คลังกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กชายอาทิตย์ นิตยโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงคัชรินทร์ ไชยเทพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วพงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงนาถยา ศรีสง่า
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงพรนภา กาลสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ฤทธิลือไกร

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงอรอมล ยาตาแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ นาโนนกอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขันธริโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กชายนัฐพล คำบึงกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญสมัคร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ ลุนเดชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กชายวฤทธิเดช

์

ชำนิยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กชายศรันย์ภัทร สุธรรมราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงกรชนก แก้วเสมอตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชมพุฒ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๒๙
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

พูลเพิม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชุมอภัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฐวลัย บุษราคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงพัชราภา นพสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงภัทราพร แสนสะท้าน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงเมธินี สนอ่วม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงสิราวรรณ เจริญดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงอธิกา พิมพุธ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงวรารัตน์ ชมพุฒ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กชายเผ่าลาภ ลุนหล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงจิตสุภา ถานะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงสุฑารัตน์ กินรีแซ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุขเกษม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กชายปุณณวิช แม้นดินแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กชายอภินันท์ สังฆะชาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงชราธาร ไล่เสือ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงฐิตาภา ชาวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อรัญมาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงอารยา โคตพิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กชายจิรเมธ ปรุงศิลป
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายชยภัทร ละเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายยศธร สุขเสมอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ชมพุฒ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กชายกฤชนาวิน ขุนอาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมสิมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายธนรัตน์ แสงกล้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายธีรเทพ อินทร์แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กชายวรพล สิงห์น้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงจันทรวรรณ ศรีหลิง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ทิศกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงพีรพร เลิศขามปอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายกิตติชัย อาจอนงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กชายสุรเดช ระหันสิม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงวนิดา วิโย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงวนิลา มูลสุวรรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงหทัยชนก กางกรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงกรนิกา พลตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงนงนภัส ปนอุดม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กชายภาคิน เพ็งพิทักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายประเวช อดทน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงนชฎาภรณ์ แพงโสม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงสุมิตตา กินรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงนพรัตน์ คัตสงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ คลังกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงพิริยากรณ์ ใจสุกใส
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงกุลธิดา อุดมสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงจันทนิภา นาตรีชนตร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงชญานิศ พูลเพิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงทิชาทิพย์ ประชามอญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงสุธิดา โคตรทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงพรรณวดี กลินขจร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงภัทราวรรณ ปาณาราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงวีนัส ศิริลิมประพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช ชูชนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ โชติไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๕

นายกรเดช คำมุเวียง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา โทวันนัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทองดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงศุภธิดา แสนงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คาดบัว
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายธารินทร์ พุดดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายปอยฝาย ทาสีดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๒

นายรัตนพล มูลสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงนภัสสร ดงแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๔

นางสาวหัสษยา หมืนแก้ว

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๕

นางสาวปริศนา ศาลางาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ฐานะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าสุขดี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ โสภาจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายปฏิภาณ เขียวนาค
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงวรดา มุกทา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงวรัทยา ดวงคำศรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงหัทยา บึงใหญ่
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายพลพล กำมะถัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ แก้วมาตย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายจักริน คำวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงจันจิรา สืบสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กชายบูรพา สามขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จรัสนามกุล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กชายอาคเนย์ เสรีภาพ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงชลพรรษ ตีกา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายกนธี ตีกา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายธนโชค โคตรเสนา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายภูรินท์ แมลจิตร
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กชายวงศกร วงษ์ศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงเกษรินทร์ ไชโย
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงจิรภา ธรรมสิมา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา อาชนะชัย
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงปริชญารัตน์ ขามพะลา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงเปรมนภา ภูตาขำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงพรนิภา สาโพธิทร

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงพรวดี ทิมินกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงพริษา บรรจงกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงวรนุช สีลาทร
๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงสิริกร มาตย์วังแสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายจิรายุ ไชยสันต์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กชายธนภัทร สีกอกมาตย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ทาสุวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กชาย ด.ช.นาวิน ทองเพ็ง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สีเเก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงอริสา จันทาทุม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงนิรชา นามวิเศษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กชายมนัส รุ่งเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงสิริยากร กระดานลาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงพรวดี มาตย์วังแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กชายขจรภพ ฐานะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงพิชชา ปานประดิษฐ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายมัจฉา สีชุม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กชายปยะวัฒน์ ทองโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กชายจักรินทร์ ทำทา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กชายธรรมนูญ วิโทจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กชายภูริณัฐ ทองโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงวรารัตน์ สีไว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ทองโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงทิพย์ปรียา พาสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงอริสรา ห้วยจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พานศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายอนุพงษ์ มาก้อม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล ทองโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายภานุชิต คำมณีจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายภูริภัทร์ ชินเนหันหา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายนฤพล อัญชันภาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กชายธนัช พันเหนือ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กชายธีรดน ทองโคตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายพันธวัช ทองโคตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา หมอนสีหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงพัชราภา ตาแสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงพัชรียา จ่าเหลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงสุดารักษ์ แทบสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายกรรชัย ราชตรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงวรินธร จันทราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงมันฑนา ยะนิล
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กชายอนุรักษ์ บุญจง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กชายปภังกร ภูตาเพิด
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงณภัทรสร อินทรีย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ แหนงวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายทัศพร คำภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายสุทธิพัทร โตสูงเนิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กชายรามอนน้อย เดสสวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กชายอัครเดช มิกขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กชายณัฐดนัย เพลินจิต
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงศศิธร พงษ์โพธิชัย

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงนริศรา แก้วนวน
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงอาคิรา ประชา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงนัชชา อนุรักษ์เจริญพร
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงชนิษฐา หลวงจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายสุเมธ พันพรม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงกิณณ์กมล จันทร์เพ็ง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วนารี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กชายภาณุพงษ์ พรรคทิง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กชายนครินทร์ สุขเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กชายศรายุทธ ชมภูเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กชายธีรเทพ ปกเสติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงมุทิตา คำมะนีจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กหญิงสุดาพร ภูมิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงจิรัชญา ประสงค์สุข
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายภคพล มุณี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายกิตติภพ แก่นสม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงเนือทิพย์

้

สุระชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายนุติกร สืบกาวิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กชายกิตติทัต ต้นโลห์
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงศิรภัสสร นิลศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงณัฐมาวดี พันธะไหล
๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงพิชญา เกียนสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงศิรประภา ต้นโลห์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายธีรวัตร ศิริขันธ์แสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กชายกันตพัฒน์ พรศรีระ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กชายกลวัชร ตอสี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กชายดัสกร ฮามปอ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็มนา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กชายรชต อังคุระสี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงเก็จแก้ว หมืนพรม

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลเดช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงจารวี ทองโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงจิตรดา จันทร์สินะ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ชมนาวัง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงทิฆัมพร สีทับขวา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงพุทธิตา ผาจวง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ โชคลา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงพัชราพร สารบรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงทิชา เขาไตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงวรัญญา เศษรักษา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายนันท์ธกิต เพียสุพรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กชายพิชญะ สีสาคร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงกชกร เรียบร้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ แสนสร้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายธนภัทร เอกกันหา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กชายวรากร ฉวียงวาท
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงกฤตพร ละครขวา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงชมัยพร นามมุงคุณ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงชลธิชา มาวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงนาขวัญ แก้วทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงเพชราภรณ์ สีโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายอิสระ นารี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญธรรม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงปณณพร พรมวี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มหาหิงส์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กชายชานนท์ มุคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กชายรัฐกรณ์ ไชยวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กชายรุ่งเพชร เชยชม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายศิรายุ สีชาทุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายอภินันท์ สมพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงกรจรินณ์ หนูพวก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงวาสนา มหาหิงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงอชิรญา เยอหมือ

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายญาณพัฒน์ ดอนตะในย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงชนกเนตร นารี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ พรมวี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสงบุดดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายอัฐพล โนนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กชายพิทักษ์ แสนอับ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กชายชลินธร แดนมะโฮง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

โทมา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงนรินทร์ทร แพงดาน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงเบญจา พุคโต
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงพลอยแหวน แก้วทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุปริหงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงวิภาพร ทบบุญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงศิริกานดา เนืองชมพู

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงสโรชา กะการดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงกัลญา พงษ์กาญจน์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงจินตนา บัวลพบุรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงอุบล ดงพาน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายอดิเรก แก้วเขียว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายจิรภัทร แก้วทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายมนูญ วรนันท์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายกฤษดา ทองอ่วม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายธนกฤต ศรีสว่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงดรุณี ทอนศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงยุวธิดา โทมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายสุรพัศ พุดดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์สรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายบรรชา เบ้านาค
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายกวิน แก้วเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายณัฐนนท์ สีคลัง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายนพรัตน์ เมฆหมอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายมนัญชัย ปานอุทัย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายธนากร ขจรบุรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงหทัยภัทร ทารุมภุก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วกงพาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงกันติมา แดนจันทึก
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ เทสมสุข
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงณัฐาพร แก้วทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงสุชาวดี คนมุม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กชายธนพงษ์ บุญธรรม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กชายเทวา รัตนศรีหา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุนศรีเจริญ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงภัทธราภรณ์ แผลงศาสตรา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงอรอุมา วรรณชัย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กชายอภิวัฒน์ เสิกภูเขียว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงวรรณิภา ซามากลม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงอทิตยา อำมะ
๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงนันทิยา แซ่เต็ง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงชุลีพร พรมณา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงนภาพร โพธิโหน่ง

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงอรัญญา บัวน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีอนุศาสตร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงพรชนก เคนแคน
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงนันทยา ชนะหมอก
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กชายวีรวัฒน์ เกตุภูเขียว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงสุภาลัย เหลือนาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กชายบุญญวัฒน์ โจภูเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณชัย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงพชรอร พรมลี
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงพชรมน พรมลี
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กชายเตวิช ชนะโยธา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงขวัญข้าว มีเทพ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงสุชานรี หอมดวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงธิมณฑา ลีพรม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงกุลนัดดา เวียงอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงบัวทิพย์ นาเทเวศ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กชายนิติภูมิ โคตรภูเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงกนกพร หนองสิมมา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงอุมาพร สุทธิประภา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ซ่อนกลิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กชายศราวุฒิ สระประทุม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กชายแทนคุณ เหมือนแซง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงศิลิษา นิลพิมาย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กหญิงอริษา อินทร์ขอ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กหญิงสิริกัลยา ศิริมาลา
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงญาดา กัญญวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายธีรภัทร จิตระงับ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา ฝายจะโปะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงสิริขวัญ หาระพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรเมืองปกษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงอรัญญา บุญธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงปุณยนุช แสงชาตรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงสิริพิพรรธน์ ก้านภูเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๐
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ วีระเถกิงชีวี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กชายกฤตภาส ก้านภูเขียว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายณัฏฐกรณ์ มงคล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงวนัชพร เพียวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงรัชฎากร จันหอม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงมนัสญา พันธุ์ผาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงอังคณา เพียวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กชายพีรพล โพธิสีตา

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายนันทชัย พลศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กชายโอลิเวอร์ แฮกเกอร์ที

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กชายอิทธิเดช ร้านภูเขียว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงจิตลดา ทินนิกร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายภูธเนตร สุวรรณทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กชายธีระเทพ หมืนเทศ

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กชายจิรายุ พรสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงสิริกัญญา จั้นภูเขียว

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงคีตภัทร สุขน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กชายฐิติวุฒิ สระทองจุด
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายคุณธรรม วงษ์วิชา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงวรินทร รัตนพลที
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กาบิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงขวัญฤดี เกิดสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายคเชนทร์ ชัยเทศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงเขมิกา หามนตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายอภิชัย ใจมุข
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงวิดา คำแหงพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงธีริศรา ถาดวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ เยาว์ไทยสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หลอดอาษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงกัลยา สีหาบุญมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กชายลิขสิทธิ

์

เขียวเพขร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กชายปริญญา รังจันทึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายวรัญู พรมลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ วระนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กชายเอกพงษ์ หอมคูณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงญาณิศา จันทะกา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงวรันญา พรสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ขันทองคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ หร่องบุตรศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงพัชรา มะวัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงนันทิดา สรรพสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กชายศิวนนท์ คำพัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กชายณัฐพล อินทะปญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงชนาพร เคนผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงณัฐทิชา เกตุวัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงศศิภา เลียมสูงเนิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงกาญจนันท์ ภู่ด้วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

โชติศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กชายณัฐภัทร รบศึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงอธัญญา นิสัยตรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๐

นางสาวขวัญฤทัย สายขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงพรนรินทร์ ชัยศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โล่
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงปรีณาภา มาดลพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงสุนิษา ลาสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กชายอภิ ชาติ หนันอุทรา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายวิริยะ ลาดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๗

นางสาวนันทิกา จันทร์หอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๘

นางสาวฐิติยา เดิมรักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๗๙

นางสาวชุตาภรณ์ เพชรสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กชายนวันธร มวลมีศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงธนัญญา ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๒

นายภัทรพงษ์ ลาดศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ขันธ์สุยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๔

นางสาวกรรณิการ์ หาดชัยภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๕

นางสาวชฎาภรณ์ ชัยอ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายจิรพงษ์ พฤฒามาตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ มัสสุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นนทะจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงวรรณภา ศิริสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงรัตมณี เจนสองคอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงบุษกร เกตุบุปผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงพจมาน ทนโคกสูง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงภาวดี จรูญศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงโชติกา ฐานะยัง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กชายคมปกรณ์ นันหน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กชายชลชัย พิลุน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กชายธนชัย ทนโคกสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กชายธนภูมิ พิลากูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กชายสตางค์ หมู่หาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงธิฎา มีโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงพิมภา กุลวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงนิรชา บุญชูหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๓

นางสาวพิมพร กุลวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กชายปภังกร สมใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงวิมลศิริ จำรัสไว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงสุปรียา วงค์ลุนลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสมอไว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หงษ์ชุมแพ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กชายบัณฑิตา มีมัสสุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กชายณัฐดนัย แสนแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงอัมพวัน เนาว์โนนทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงอริสา ศักดาราษฏร์ ๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กชายธนพร บรรเลง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์หอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กชายธันวา คำแหงพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายคุณานนท์ แก้วเฮียง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ หงษ์ชมภู
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายระพีพัฒน์ หอขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายศิริมงคล นนทะคำจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงวรรณิดา เย็นสถิตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงเพชรลดา ฐานะมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายชานนท์ บัวผัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กชายอาณัติ ณรังศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายจักรินทร์ ทำบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงสุชานาถ วงษ์หมัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เชือหงษ์

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แทนจอหอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะวัน
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กชายปรามัย คนตรง ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กชายวีระยุทธ ทองตะ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กชายพลายชุมพล ใจทน
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กชายพีรกุล ยิงยงทรัพย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยสงค์
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายพีระภัทร อุ่นผาง
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงทัศนีย์ แตงอ่อน
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงดวงกมล ศรีแสงฤทธิ

์

๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงชนิดาภา คำล้าน ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เพียวัน
๒๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายสุระศักดิ

์

อุ่นตูม
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๐
เด็กหญิงเบญจพรรณ แสนหล้า ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กชายภานุกร บำรุงนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กชายภานุเดช จัทรฤทธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงธิดาพร อนุศรี ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พลตรี ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กชายฐิติกร สอนศิริ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายอภิวัตร สุดาอิง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายรภีภัทร กลีบฉวี
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บรรหารักษ์
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายนันธวัฒน์ แก้วสีหะบุตร
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงวรัญญา กันยิง

่

๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาเหลือม

่

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กชายอรรถณพ ศรีศักดิ

์

๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายเอกราช สีสอน
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงณัฐวิภา ภัทรสิทธิกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายคฑาวุทธ กองทอง
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กชายธีระพงษ์ แต้มกลาง
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์เพ็ง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายสุรชัย ชามะรัตน์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุดสอน
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงศิรภัสสร แต้มกลาง ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กชายชนะชัย ฉัวเจริญ

่

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กชายธีรเทพ นามเหล่า
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กชายภัทรพงศ์ มุกดาหาร
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงวรนัทยา สงมี ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงกาญจนา แก้วจันดา ๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงสรัลพร มาตรโนนทอง ๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงนิธิพร แสนไชย
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงวีรนุช ทัพซ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงสุภาพร เกษนอก ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล บุตรศรีชา ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กชายนพกุล พะวงศา
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กชายธนากร จินตนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายไกรสร พรมศรี
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงภาวินี โซ่เซียงคำ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายปยะพล มะณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายคุณานนท์ สืบสายลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายสืบพงค์ มีบง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก่นผา
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา เอียมสะอาด

่

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองตะ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงสุรางคนาง สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กชายภาคภูมิ จำปา
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๒
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ พงษ์เล็ก

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กชายอริยะ ศาลางาม
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๔
เด็กหญิงชลธิดาวรรณ

สุดชา
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงเบญจพร สุทธมา
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงวรัญญา บัวลอย
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กชายสรายุทธ เชษฐบุตร ๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงญารินดา แข่นจันทร์โส
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายจักรพงศ์ สุดสอน ๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายฐณะวัฒน์ หมืนอุดม

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงนภัสสร อำมาตหิน
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๒
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ทัพซ้าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์เพ็ง
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กุมพล
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายศุภกร นาวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กชายธีรภัทร พาวันทา
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา พงษ์วัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุดน้อย ๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กชายสมชาย สุวรรณแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๐
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ศรีหลัก ๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงปวีณา โสภา
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงสุชาดา นินด่านกลาง ๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงอินทิรา แก้วกรมรัตน์ ๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงพนิดา จันดาหงส์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองบ้านทุ่ม ๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงอินทิรา คำทุ่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กชายปยะพงษ์ ปยะพงษ์ ๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายจีรพงษ์ สีแดง
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายสุรวุฒิ แสงชารี
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงกรรณิกา คงพันุ์รัตนา
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กชายพลวัฒน์ เจ๊กรักษ์
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงพรภิชา ตำทอง
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงผาณิต สุพรรณ
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กชายศิรวิทย์ เชือสาวะถี

้

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิมเสน ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงแก้วกัลยา ชิดเชือ

้

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กชายปรัชญา คำพะวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงปยะดา ถาปาบุตร
๑๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายปณณธร ประทุมสาย ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงมริสา อ่อนโพธิธา

์

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงศิรภัสสร มากมาย
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงริลาวรรณ เรือนทอง
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา จันทรศิริ
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงสุปรีญา วงษ์บ้านหว้า
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กชายธนทรัพย์ สร้อยสุด
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงธัญชนก พนารินทร์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กชายเอืออังกูร

้

ผองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กชายทัศนยุทธ แก้วมืด
๑๖/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กชายธนโชติ� วงษ์คำคูณ
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กชายธนกฤษ โพธิศรี

์

๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายภูวดล มาวัน
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีหลัก
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนศิตานนท์
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงนิภาพร แก้วจันทร์หลา
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองสีผิว
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงสุชานันท์ นามสงคราม ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงจิรัชยา เมทเท่น
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงพิชชาภา รัตนตยาธิคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กชายวีรภัทร ฎดอัว

๊

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงสโรชา ปาสน ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายไหมไทย จันทร์ศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กชายธนโชติ พิมพ์บึง
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กชายกวิน สุขเกษม
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กชายกิตติภูมิ ชมคำ
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงเบญจพร พันธุ์เลิศ
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กชายเมธชนัน สุหลา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กชายชนาธิป เทือกนา
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เขืองถุ่ง

่

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงเพชรทราย ทองทิพย์ ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กชายภัทรพล พัวเหล็ก

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร นามวงษา ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงชัญญานุช กำหยุก ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงพลอยใส แสนแก้ว
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงปยพัชร พลอาจ ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงมนธิกากรณ์ สิทธิ ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงปยะพร กลินโอชา

่

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กชายณัฏฐกรณ์ พรมสาสตร์ ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กองหาโครต

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กชายศุภวัฒน์ ภูคะลุน
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายชินวัฒน์ นามสีลี
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายธนกฤษ วงษ์ธานี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายพงศกร รถน้อย
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กชายอติภัทร อาสาสนา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กชายอชิรวัฒน์ อ่างทอง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่เตียว
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงชนิดา อุดมพงษ์ ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงณิชานันท์ คำผงแดง ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงปรัชญาวดี วิชาโครต

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล คนชม ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายจุฑาพัฒน์ ลีชา
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายชินาธิป มากมาย
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กชายชานนท์ ศิริคุณ
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กชายณัฐพล ชัยภูมี
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กชายตะวัน เขียวจันทร์
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงชนิตสิริ โดดชัย ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงชลนิดา ภูครองแง่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ผาลี ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ รูปขันธ์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์วงษา
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงธิติสุดา นพดลธีระกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงฐานิตา ลำเรียว
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กชายต้นไผ่ บุญเจียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงชนกวรรณ ค้อนดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กชายจีรวัฒน์ ชูพันธ์
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กชายจอมพล พิมพ์พระทำ
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กชายรักษ์เกล้า น้อยหา
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายวัชรพล กองเมิง

้

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กชายศิริภูมิ ลำสัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กชายสหรัส พุทธแสน
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงธิติมา กองโครต
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงปยพร คุณทะวงษ์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จะแก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงศิริกัญญา โสภากุล
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงสิโรชินี ซ้ายเส
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงสุนันท์ชนก นาดี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กชายแทนคุณ ผองแก้ว
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กชายปรเมศวร์ ขาแก้ว
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กชายภัทรพล โยธาวงษ์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กชายอัครดนัย ดวงจิตดี ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงอมราภรณ์ ศรีกุลวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วรรณศรี ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงกมลพร พระรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ กลีบศรี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงธนพร บุญหรอ
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กชายจิตศนัย พิมพ์ดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงสุภาพร ลือชาคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงศศิธร เค้นา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงศศิภา เค้นา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญพิริยะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงเบญญา สีนาค
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

ทาทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กชายศุภโชค ลีคะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กชายลัทธพล กำศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กชายหรรษธร เจริญคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กชายอาทิตย์ แสนสมศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงวรรณรดา รัตนวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงอรพิมล ผินนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงศลิษา สำแดงเดช
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงนภัสสร ทุมโนนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงนริศรา พันธ์สนิท
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กหญิงพัชรี พิมพ์ดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงลักษณพร กำศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงขวัญพิรม โชคบรรดิษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงยุวดี พิมพ์โม้
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กชายอธิพงษ์ ปาระพิมพ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงชนิลธร เทชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงณัฏฐา เขียวนารมณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงมุทิตา มงคลมะไฟ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงวิภา ชาภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงอนงค์กร สัวภูเขียว

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงพรภิมล ปดเสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงนิสาชล ลาดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กชายเอกพล สาธุชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กชายธีรภัทร โพนหลง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กชายพงศ์ธนพัฒน์ วรรณจงคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กชายสุรเสียง แพ่งพิสาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กชายมนตรี สีนำเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กชายกฤษกร สีสุธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กชายพงศธร สร้อยสุด
๒๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กชายอมลณัฐ ลุนพุฒ
๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายบัญชา วิชาโคตร
๒๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กชายอภินัฐ โยธา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กชายธนาธิป แสนตระกูล
๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงยุวธิดา กางตัน
๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงทิชานันท์ ชนะบัว
๒๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายนำโชค โอชารส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงกัลริญารัตน์ จริต้น
๒๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กชายระพีพันธ์ เรียงสีทา ๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์ รุ่งแสง
๑๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายจักรกฤษ อุ่นเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสือเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายอัมฤทธิ

์

ต่วนคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กชายชนนันท์ โคตรแสน
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงภาวิณี บุญโม
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กชายตะวัน สาคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงจันจิรา นำทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายมงคลธรรม คามตะสีลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายกรกต เชือนาข่า

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กหญิงเกตุนภา จันดี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงศิริลักษ์ รู้หลัก
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาข่า สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๑

นางสุภิญญา ศรีไพดร
๐๙/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๒

นางสาวสุธาสินี อัมวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๓

นางสาวจันทร์เพ็ง คำปอง
๓๐/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๔

นางปารมี พิมพ์ดี
๐๗/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๕

นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป
๑๕/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๖

นางประดับ โคตรทองหลาง
๑๙/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๗

นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๘

นางสาวพัชรีญา สาพา
๑๕/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๖๙

นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติ
๑๐/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๐

นางสาวสุวิมล คงพา
๒๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๑

นางสาวศศิธร แสนชัย
๐๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กชายวรชาติ ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กชายอำพล ชนยุทธ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายจักรี น้อยผาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงสุกานต์ดา ชนยุทธ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายมณีรัตน์ ธิมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงอุมาภรณ์ พรมวิชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงจิราพร ต่วนคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงปทุมแก้ว อนันตะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญปก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ พรรณลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงกนิษฐา บุญธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กชายธินกรณ์ กองค้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กชายปรเมษฐ์ ใบราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงอริสรา สิงห์คำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุมที
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงวิราพร พลโยธา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กชายบุณยพัด โพนทองถิน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กชายสิริศักดิ

์

ถาวันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กชายธนาทร โกจารย์ศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร เศรษฐจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กชายอิทธิพล อ่อนละมุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายชนาธิป วันเทาแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายวิศรุต วงศ์ชมภู
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงเจวรินทร์ โสพัฒน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงวรลักษณ์ มะกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงสุกฤตา สุจริต
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงรัตนาภา สุ่มมาตย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายคมเดช ดวงกัลยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายวัชรพล เกิดกล้า
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จำนงศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงเกวลิน สุจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายอภิเดช วงสุ่ย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายวิญู พรมสลี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงอภิญญา ใสสะอาด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๖
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

เพียวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายวรายุทธ ผลวิลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงอุมาพร ทองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายธีรภาพ ชัยเมืองคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงธันยภรณ์ มุดไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กชายปณต คำเอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงแพมธิฎาพร กองพล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทุมปชชา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์น้อย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

แก้วสีดา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายนพณัฐ สุนสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๗

นางสาววิลาวัณย์ มิงขวัญ

่

๒๘/๔/๒๕๒๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๘

นางปยฉัตร มีบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงอนัญญา บุญชัย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กชายรัชพล โล่ลา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กชายพงษ์วรุฒ พิมพ์ศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กชายประพัฒน์ศร สีอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงดวงฤทัย นามพรม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงภัทรมณี วิชาโคตร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงรัตณาภรณ์ เทียบเฮียง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กชายนันทพงค์ จันทร์หล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กชายวัชรนนท์ เตยโคกสูง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กชายนันทพงศ์ จันทร์มี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงอุมาพร สมสิท
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกลาง วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๐
เด็กหญิงธารทองทิพย์

อุดมพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงนิพาดา ชำนาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเก่า วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๒
เด็กหญิงแพรวประกาย

สีสะใบ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กชายศุภกฤต โง๊ะบุดดา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ เปาหมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงชนานันท์ พลหนุ่ย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงมนัชนก เมืองจวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กชายพงษ์เกษม พิทักโยทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงวรัญญา ศรีลำภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงวรนิษฐา ณ  สุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงจรัญญา ขันแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ หมันบ่อแก

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงญาวิศา ดิษฐ์จาด
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาส่าน วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กชายธนาธร พรดีมา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๓ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ ละครชัย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงกชกร คำหาร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงเขมิกา พันธุ์อำมาตย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงภัทราพร บุญจวง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงลลนา กระแสเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ จัตุชัย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงวนัชพร ลีปาน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายธีรดนัย เมืองทรัพย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กชายชโยดม สุวรรณ์อำไพ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กชายจิรโชติ เอืองสัจจะ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กชายโชคมงคล เคนอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กชายอิทธิชัย ปากเมย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงพิมพ์รดา พิมพ์ดีด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงวรดา ดำดิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีรูป
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายศิริชัย เคนอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

สิงห์ศรีดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงวรรณภา ศรีสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กชายพัทธกานต์ สุ่ยหาวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กชายต้นตระการ นาโนน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเคนมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กชายศิลา พืนแสน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๘

นายชาญวุฒิ คำภูวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กชายเกรียงไกร คงสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๐

นางสาวอภิญญา นาสา ๖/๑/๒๕๑๕ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๑

นายสมศักดิ

์

นาสา ๑/๕/๒๕๑๔ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๒

นางสาวภัคภิญญา หว่างจิตร์
๒๖/๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๓

นายธนวัชษ์ ใจสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๔

นายวิลัย มาปอง ๕/๓/๒๔๘๗ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๕

นางสาวอลิษา ลีนาค ๒/๘/๒๕๔๑ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๖

นายคณิศร ทิพชาติ
๑๐/๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๗

นางสาวสุพล คะสุวรรณ์
๑๖/๗/๒๕๐๘

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๘

นายเกียรติกุล อุดมพงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๗๙

นางคำพอง เกียงคำ
๒๔/๑๐/๒๔๙๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๐

นางจันที ติภู ๔/๒/๒๕๐๔ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๑

นายเมตร์ จันทร์มี

๑๓/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๒

นางสาวลัดดาวัลย์ มีสา
๒๐/๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๓

นางชืนกมล

่

พระจันทร์ ๘/๔/๒๕๑๘ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๔

นางสาวกมลลักษณ์ ยศโสธร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๕

นายรัฐพงษ์ ศรีเชียงสา
๓๐/๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๖

นายสมชาย กันทศร
๑๐/๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายชนาธิป แสนบุญยัง ๓/๘/๒๕๔๖ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๘

นางนารี บุดสาดี
๑๗/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๘๙

นายธีรพรรณ บุดสาดี ๓/๙/๒๕๐๖ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๐

นางทองล้วน แซ่จึง
๒๔/๑๐/๒๔๙๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๑

นางทองพักต์ สูติ
๒๐/๑๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๒

นางผาง ลิอินทร์ ๓/๘/๒๕๐๐ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๓

นางสายทอง สาริมุข ๔/๒/๒๕๐๙ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๔

นายสี พิทักษ์
๔/๑๒/๒๔๗๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๕

นางผ่องพรรณ แก้วโพนเพ็ก ๑/๑/๒๔๙๓ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๖

นางบัวลำ ชาลีไชย ๑/๑/๒๔๙๙ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๗

นางบังอร พนามวัง
๑๖/๕/๒๕๐๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๘

นางสาวเตือนจิต พลพุทธา

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๓๙๙

นางทองมี นิยม ๑๐/๙/๒๕๐๘ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๐

นางบรรเลง เจริญชัย
๒๐/๑๐/๒๕๐๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๑

นายภัทรนันท์ เทพาขันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๒

นางสาวลักษิกา มงคลศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๓

นายนัฐพล พิษณุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๔

นายปติกร ไชยลอด
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๕

นายลิขิต เยาวนุช
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๖

นายกิตติศักดิ

์

เพสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๗

นางสาวปญญลักษณ์ โข่สี
๒๘/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๘

นายจิรวัฒน์ เปรมปรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๐๙

นายภราดร ขุ่ยราญหญ้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๐

นางสาวสุทาดา คำกอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๑

นางสาวโชติกา ศิริบาล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๒

นายธวัชชัย แสนสนิท
๐๘/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๓

นายคณาวุฒิ สิงโสดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๔

นายปติพงษ์ เกียงคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๕ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๕

นางสาวเมริษา พิทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๖

นางดวงจันทร์ ขัดคำ
๐๑/๐๙/๒๕๐๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๗

นางเตือน แสนสุข
๑๐/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๘

นางแผ่น ศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๑๙

นางนวนตา ไชวิพรม
๓๐/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๐

นางสาวพินิตย์ วงษา
๐๘/๐๗/๒๕๐๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๑

นางแดง ชินบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๒

นางพิสมัย โม้ดำ

๑๕/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๓

นางสาวเรณู ลิมพรรสเลิศ

้

๒๐/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๔

นายคมศักดิ

์

ศรีจิวังษา
๑๖/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๕

นางสาวโสภาลักษณ์ ชาวะไลย์
๒๕/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๖

นายวาด ชินบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๗

นางสมบัติ ศรีษะ
๑๐/๐๕/๒๔๙๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๘

นายภรดร โสติกะพันธ์
๑๖/๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๒๙

นางจำป นาใจคง ๕/๘/๒๕๐๘ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๐

นายเกรียงไกร หม่อมหม้าย
๓๑/๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๑

นางสาวยุพิน ชัยมุงคุณ
๒๑/๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๒

นายธนัช โคตะนันท์ ๘/๓/๒๕๐๖ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๓

นางสาววรารัตน์ กวางทอง
๒๓/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๔

นายเอ วิชาโคตร
๘/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๕

นายพินิจ ละลี

๑๖/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๖

นายภัทรชัย ณ ระนอง ๑/๕/๒๕๔๒ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๗

นางบุญมี ผิวขาว ๔/๔/๒๕๐๘ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๘

นางอำมร แก้วคร
๒๓/๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๓๙

นางสาวนิภาพร โคตรสวรรค์
๒๓/๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๐

นายจิรศักดิ

์

ยศโสธร
๓/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๑

นางสาวอรุณี ยศโสธร ๗/๔/๒๕๒๕ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๒

นายไสย์ หรสิทธิ

์

๑๔/๙/๒๔๙๕
กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๓

นางทองสุข คมคาย
๑๓/๕/๒๔๙๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๔

นายบุญเทียน หลายสุตา
๑๑/๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๕

นายนภาพร จำรูญรัตนจิต ๔/๒/๒๕๐๐ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๖

นางทรัพย์ เมืองจวง
๑๒/๙/๒๕๑๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๗

นายชาย ชาหล่อน
๑๔/๑๐/๒๕๐๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๘

นายอัมพร ลายโถ ๔/๙/๒๕๐๓ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๔๙

นายณัฐฃวัตร ลมลด ๑๐/๒/๒๕๔๐ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๐

นายวีรชัย โชควิเศษ
๑๖/๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๑

นางบุญสาย แสนบุญยัง
๑๕/๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๒

นางมณี แก้วตา ๔/๙/๒๕๑๕ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๓

นางจันเสน บุตรพา
๑๓/๔/๒๔๙๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๔

นางทองเคียม วันเทาแก้ว
๑๐/๗/๒๔๙๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๕

นายสวาท ธรรมนิยม
๑๑/๑๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๖

นายชาตรี ศรีอ่อน
๑๖/๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๗

นายวิโรจน์ ทองแพง ๙/๖/๒๕๑๓ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๘

นางปราณี กันสาย

๒๖/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๕๙

นางดารา แสนสีมนต์ ๗/๒/๒๕๑๕ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๐

นายประจวบ อุ่นพระบุ
๑๒/๙/๒๔๙๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๑

นายวีระศักดิ

์

ขุมดินพิทักษ์
๒๔/๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๒

นายธีรวุทธ ชาวกุดรัง
๑๔/๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๓

นายณัฐพงษ์ ชาวกุดรัง
๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๔

นางสาวกิติยา มีคำทอง
๒๑/๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๕

นางอุไร ทองล้วน ๔/๓/๒๕๐๘ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๖

นายทะนุ ดวงพิมพ์
๑๒/๙/๒๔๙๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๗

นางสุวิมล เหลาแพง
๑๙/๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๘

นายอดิศักดิ

์

ปนะกะเส ๑๐/๕/๒๕๓๐ กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๖๙

นางสำเนียง คำภา
๑๖/๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๐

นางสาวพรทิพย์ แซ่เต็ง
๖/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๑

นายวุฒิพงษ์ หมืนอภัย

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๒

นางสาวเบญจรัตน์ จำปาสี
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๓

นายพิชิต ชัยมุงคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๔

นางสาวเจน นามเสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๕

นางสาวนิภาพร อำไพวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๖

นางสาวนกน้อย ทองศรี
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๗

นายประยุทธ ประเสริฐสัง
๑๗/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๘

นางจารุณี ลุมจันทา
๒๙/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๗๙

นางสิน เอกวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๐

นายศักดิเสริม

์

เค้ายา
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๑

นายหนูทิน เจริญไชย
๐๑/๐๕/๒๔๙๒

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๒

นายเดชา หมืนอภัย

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๓

นางลำใย พละแสน
๐๘/๐๘/๒๔๙๗

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๔

นางวันวิสา จารึก
๒๕/๐๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๗ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๕

นายพิสิษฐ์ โพชนะกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๖

นางสาวสุภัททา คนลำ
๑๒/๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๗

นายโสภน อุ่นผาง
๒๒/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๘

นางสาวสุภาภร ศรีปะโค
๓๑/๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๘๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะ
๒๗/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระยืน บริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายธนพนธ์ อัมภวา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายธราดล นนทะพรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ บุญตา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กชายภูมินทร์ เจริญรอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายศักรินทร์ สาทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กชายสรายุทธ รัตนขันแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงจิดาภา ศรีภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงจิรกัญญา ทาดทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงชฎาพร หงอกไผ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงธนพร บุญเจียม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กหญิงปภานันท์ สีอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงภัทรวดี สุภาเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงมินตรา ขวาแซ้น
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงศริญญา จำปหอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงอรยา ใจดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายกฤษฎา ชมภูนิตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

มีสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายเจษฎากร แข่งขัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพ็งเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๐๙

นายเชษฐา แดงพรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กชายธนภัทร สุวรรณประดิษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กชายธนากร โพธิกัญญา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กชายธราดล งอกงามกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงนิด ศรีจิวังษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงศริญญา สอนสุภาพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา คนยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงณริสสา พิมพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กชายพาราดล จันทร์มี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กชายวาทิศ จันทร์เหนือ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ กาบขน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงรัชดาพร ชาญประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงวิจิตรา ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงสุริวิภา หงอกไผ่
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ ชนะโยธา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กชายต่อตระกูล วงษ์รักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กชายทวีป ศรีจิวังษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายอรรถพล อินทร์อารี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงเกตุทิพย์ นพเก้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงนลินธร สุทธิวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงพรชิตา พหลทัพ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงพิจิตรา ต้นโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงเมขลา เทือกนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายธนะสิทธิ

์

โสภาจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๓
เด็กชายประภินศ์วิทย์

พรหมชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายเมฆรินทร์ เอิกเกริก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงปลายฟา มาวงษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงแพรวา มาจุฬา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงมัลลิกา สาทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงรัตนา อ้นสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงวิจิตราภรณ์ ดวงมะณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายพิชเยศ บุญตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายอดิศร วันดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายทนงฤทธิ

์

ศรีประดู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ สีเทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๔

นางสาวกานต์ธิดา นาสถิตย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๕

นางสาวภาณินี ทองผา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๖

นางสาวรัชนีกร ศรีคชไกร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๗

นายกมรศักดิ

์

ศรีจิวังษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๘

นายณัฐนันท์ ผาพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๔๙

นายนวศิลป อินเต็ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๐

นางสาวปนัดดา พรมพา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงสิรินยา คำแสนเดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๒

นางสาวสุธิตา ผาพันธุ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๓

นายกฤษณพงษ์ บุญศรีประภาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๔

นายทัศนพร สุริวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๕

นายเอกรินทร์ หินวิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๖

นางสาวเกศินี ย่อยกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๗

นายภานุพงษ์ หารันดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๘

นายภานุมาศ ขุมดินพิทักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๕๙

นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองเปย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงจันทิมา โพธิสุวรรณ

์

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ชนะบัว
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายนรากร ราชาธรรมมา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ระเวงวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงอรชุมา บุญมาตุ่น
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงวรรณสินธุ์ ทองเปย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงธนพร กบิลพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงอภิญญา เยียงแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายกฤษณุพงศ์ ลือเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงสริตา เกษรหอม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กชายเจษฎา คำมณีจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงมุกดาวัลย์ เพ็งศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงพินธุอร ภูผานี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สัสดีไกรษร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กชายพิษิตศักดิ

์

ยอดแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงพิชญาภัค โลขันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ อนุภาพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พิทักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงสิลินทิพย์ ลีชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงนฤมล วงษ์ปอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายพัชรพล นามแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายวีระวัฒน์ สุขดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กหญิงณัฏฐา ชนะโยธา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สารีมุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กชายศิริวัฒน์ สุดแสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงวรัมพร แสนสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กชายณัฐนนท์ เวียงนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กชายชัชวาล สุขเสริม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กชายฐานันดร ชาแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๐ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายธันวา เหลาแพง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายศราวุฒิ ฝายพลแสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายวรวุฒิ ชูศรีวรรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายภควันต์ พิทักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายจักรภัทร พลเสนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กชายปริญญา กงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงวัชริดา ลากทัศน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงเปมิกา ทองกอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงณัฐกมล วังเวิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงนฤมล วันคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์หาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กชายวัชระ มุทุขันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายพงศกร สระแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายจักรภัทร เตมายัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายธนากร กมุทชาติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงอนันต์ญา อนุภาพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กชายสุรดิษ นรสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายวรวิทย์ ทองพิมพ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงธนาภา เชือวงษ์เสือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กชายกรวิชญ์ ชนะมนตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีอ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กชายกรวินทร์ โสดเสียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กชายธนาธิป สีอ่อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๓

นายพินิจ มีคำทอง
๐๔/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๔

นางทับทิม อติอนุวรรตน์
๒๐/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๕

นางนงนุช อมรรัตนกุล
๑๒/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๖

นายศิริเทพกมล ไชยโทน
๑๒/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๗

นางสาววชิราภรณ์ มะโนดี
๐๙/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๘

นางสุภาพร อุพลเถียร
๒๗/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๑๙

นางณปภัช เทียนคำ
๒๓/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๐

นายปรีชา มีทองหลาง
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๑

นายปรีชา สังฆะวรรณา
๐๒/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๒

นายอดิศักดิ

์

จันชุลี
๐๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๓

นางพรชลิตา เจริญยิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๔

นางสาวรักก้าว พลเสนา
๒๕/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๑ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๕

นางเสาวนีย์ ไชยโทน
๐๘/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๖

นางสาวสมทรง มีลุน
๒๐/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๗

นางสำราญ พิมพาศรี
๑๗/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๘

นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
๐๓/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๒๙

นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๐

นายวิศณุ เจริญราช
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๑

นางสาวจันทนา นามโยธา
๐๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๒

นางกุสะลิน มูลกัน
๐๗/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๓

นางสาวสุริยง ประพรมมา
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๔

นางมนัสนันท์ มณีโช
๑๓/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๕

นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ โทนะหงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กชายชาญชัย ศรีสร้อยพร้าว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กชายธนรัฐ สุวรรณขิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ แสนบุญยัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กชายพงศกร เพียสุพรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายพนัสพงษ์ หมืนอภัย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายภัทรชน โดดชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กชายภัทรชนน ดีเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้ววังปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายวรเวท โนนทะปะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กชายวรายุทธ นิราราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายวีรวัฒน์ บุตรทา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กชายอติราช ศรีชล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายธิดารัตน์ กาญจนกิจบำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กชายปานตะวัน สีหราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กชายปนปนัทธ์ แซ่โฟง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กชายพัชราพร พิมพ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กชายภัทรวรินทร์ ผิวชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กชายวันวิสา แก้วโกสุม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กชายพัชราภรณ์ บุญช่วย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายสุพิชญา โมดำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายหฤทัย เขียวลำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายอนัญพร หาแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กชายอรชุมา ด้วงศาลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๒ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายอรัญญา พิมพ์สาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายกันตยศ บรรบูตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กชายกีรติ โมดำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กชายชัยนเรศ หมันบ่อแก

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กชายเทอดศักดิ

์

จะโนรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กชายธนาธิป สิงห์ไพฑูรย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ คุณทะวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กชายธีรภัทร เหง้ามูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายนภัทร หนันเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายปยะวัฒน์ สิมสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

แคนมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายกฤตยา บัวหนอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายจันทกานต์ ศรีษะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายทับทิม มุละชีวะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กชายอริสรา สีหานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กชายกฤติธี มูลจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยหา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กชายกิรติ โนนทะปะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กชายชลันธร มุงคุณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กชายณัฐวุธ หมันบ่อแก

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กชายทักดนัย ขันอาษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายธีรภัทร แก้ววังปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ผิวลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กชายณัฐพล บุหรัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำมณีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กชายวรชน ปาสนธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กชายวุฒิกรณ์ จอนเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทรวิมล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงกรวลัย เมาะราษี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงจิราธิป เอือเฟอ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา กองสู
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงชลลดา เกลียวกระโทก
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงฐานิตตา สาระคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงณัฐชยา นินธิราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงพัณณิตา มลศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๓ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ เพลิดเพลิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงญานิษา วิลลีย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ระวินู
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงรุจิรดา มาพระยืน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงลลิตา จีนนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงวันวิสา ผักเทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงสุจิตรา สายทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงสุรัมภา จาตุรส
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงอนิษรา แก้ววังปา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงอริสรา วันเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงอารียา จำดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กชายจิตติชัย วงษ์สงคราม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กชายติณห์เตชิต ดอนสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๘

นายธนัช หมืนอภัย

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กชายบดินทร์ บุตะกะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายภานุภาพ ประสนิท
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กชายภานุมาศ พรมกรรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงกรชนก เปลียนระฤก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงกรพินธ์ พละศูนย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ตนเรียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงปนัสดา แก้วจินดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงปรียาพร จูศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงพัชราภา สุรินโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ แคนมัน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงศรัณย์พร บุดดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กหญิงศุภจิตรา แคนมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงสัจจพร บัวเนตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงสุจิตรตรา กองแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงสุชาดา สีไว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญเกียง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพ์บาล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กชายกฤษดา จันทร์อุป
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายกุณชาติ หมันบ่อแก

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายธนกฤต คุณพระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์เหนือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๔ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กชายปราบดา ประเสริฐสังข์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กชายพีระวัฒน์ ลีทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กชายวรโชติ โถนคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กชายวีรสิทธิ

์

วิชาโคตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กชายศราวุฒิ อยู่สำราญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กชายเสกสรรค์ ฝายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายอัครินทร์ หมืนอภัย

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กชายเอกบุรุษ สุทธมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กชายเอกราช วงศ์กรพิสิฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มุงคุณคำชาว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงกุลจิลา วิชาโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงจินตนา ทองเฟอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กชายธัญลักษณ์ ทองสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงมุทิตา ขวาซุย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทิพแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงสิรินยา เอกบัว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา จงดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา พิมหานาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงอัจฉราพร มะสีหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงอภิรดี ยุบ้ง
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงทิพาภรณ์ หาแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กชายกฤตวิทย์ บุญลือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กชายกัมปนาถ ดาทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กชายจักรลักษณ์ ราษฎร์ดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กชายเจษฎา ประสานสอน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายณรงค์ชัย เหลากูด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กชายประกิตศักดิ

์

ชาแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กชายฤชากร หม่องคำเหล็ก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กชายวรวิทย์ เกียมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กชายศักดิสุภา

์

หมันบ่อแก

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายอนุชิต ศรีบุญเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทคาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงจิรนันท์ โข่ศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงดมิศรา ฆ้องสะท้าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เพียสังกะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๕ / ๓๗๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ลายลวด
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ คำเย็น
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงปนิตา นิราราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงปภัสรา ใชย์ลอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงวารุณี ห้อยสีจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ หูตินุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา จันทะบาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงสุจิรา งาแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงอังคณา อุดมสิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ หงษ์ยนต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โลขันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายเบญจพล ศิริบาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กชายประพล สมไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สีมาตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กชายวรพจน์ ทองสิทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กชายวราวุทธ บุตรสี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ชัยมุงคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กชายสุรยุทธ ปะกิแพ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กชายอนุชา บุญมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงชัญญานุช ม่วงอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ชุมหิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงธันยพร โมดำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงนภาพร บุญโยธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงนลิน ศรียัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงปณิตา แผ่นสุวรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงปมประภา ปาสนธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ชาแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงอภิกษณา ศิริบาล
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๓
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

กบขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ ดาวังปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กชายธนภูมิ ชนะโยธา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กชายนัฐพงษ์ พะละ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ อุ่นพระบุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กชายเพชรายุธ นามเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กชายภาคิน พิมพ์มี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๖ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กชายเสรีชน โภคทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศิริบาล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แสนตระกูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วันเพ็ชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงนิสารัตน์ ดวงจำปาแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุรมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงปวีณา หมืนพหล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงปาณิสรา ชาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา ทีรัก

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงสีดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงหัสราพร เกษธานี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงอริสา ชัยกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงอุรดี พันแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงเจริญทรัพย์ แย้มโกสุม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงนภาพร โอดลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายชาตรี ไทยอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงมังคะละ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงพรชิตา แสงชีวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๘

นายปยะโชค แคนคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๑๙

นายจีรณัฐ ทองหล่อ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๐

นายจิรวิทย์ แก้วแสนเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๑

นายปราโมทย์ น้อยอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๒

นายวิชชากร สุระมิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๓

นายสุรชัย วิชาโคตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๔

นางสาวทิพวรรณ เรืองเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๕

นางสาวอรัญญา วงษ์สงคราม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๖

นางสาวกัลยรัตน์ ชาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๗

นางสาวชารดา บัวหนอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๘

นางสาวธนาพร แก้วแสนเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๒๙

นางสาวบุษราคัม กองสู
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๐

นางสาวรุ่งฤดี สารศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๑

นางสาววิลาพร ศรีสาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๒

นางสาวอภิญญา โมดำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๓

นายกฤตยชญ์ โถนคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๔

นายนันทวัตร มะลัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๗ / ๓๗๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๕

นางสาวณัฐวดี บุหรัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๖

นางสาวนิตยา ทองมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๗

นางสาวปริยรัตน์ สุ่มประดิษฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๘

นางสาววรรณี ศรีริบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๓๙

นางสาวสุพัตรา เชือในเขา

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๐

นายบดินทร์ จำดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๑

นางสาววรรณพา จำปาศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๒

นางสาววิกานดา เขือนแก้ว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๓

นางสาวศุภลักษณ์ ไกรยะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๔

นางสาวสุดาพร อัตคะฮาต
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๕

นายกิตติศักดิ

์

ตาเสาร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๖

นายเกียรติศักดิ

์

ลายลวด
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๗

นายผดุงเกียรติ เพลิดเพลิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๘

นายภูมีรักษ์ ราษฎร์ดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๔๙

นายฤทธิชัย วันดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๐

นายอนุพล พานโน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๑

นางสาวกมลรัตน์ สงไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๒

นางสาวกาญจนา พานโน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๓

นางสาวจันทกานต์ ชาแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๔

นางสาวเจนจิรา ผางนุย

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๕

นางสาวปรารถนา กองจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๖

นางสาวพรนภา เขือนเก้า

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๗

นางสาววรรณวิสา อนุภักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๘

นางสาววันใหม่ แก้ววังปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๕๙

นางสาวศุภรัตน์ พินยงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๐

นายกิตติพงษ์ โสภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๑

นายหัสวรรษ ศรีเชียงสา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๒

นายอภิวัฒน์ งามกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๓

นางสาวเกษรินทร์ อุ่นตูม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๔

นางสาวจริยา เคนานันท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๕

นางสาวณัฏริกา หนันเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๖

นางสาวปวีณา จุมพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๗

นางสาวภัทรวดี ยังสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๘

นางสาวศศิวิมล พระสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๖๙

นายศตวรรษ คุณทะวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๘ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๐

นางสาวณัฐฐินันท์ ชุมอัปภัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๑

นางสาวเดือน บุดดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๒

นางสาวนฤมล มุตะกะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๓

นายภานุเดช โม้หนองบัว
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๔

นางสาวภารตรี เทศพงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๕

นายคฑาวุฒิ หมืนสา

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๖

นางสาวรัตนาภรณ์ คุณทะวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๗

นายธนวัฒน์ มีลุน
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๘

นายสุรศักดิ

์

พงค์เจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๗๙

นางสาวพิมพ์ใจ เหล่าดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๐

นายอภิสิทธิ

์

บุญช่วย
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๑

นายนัฐพล อินทะจักร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๒

นายณรงค์เดช จำปานุ้ย
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๓

นายธนวัฒน์ ไชยโทน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๔

นางสาวธัญญรัตน์ บุตริน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๕

นางสาวอภิญญา ศิริบาล
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๖

นางสาวอารียาภรณ์ ผ่านบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๗

นายธีรภัทร์ จันทาสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๘

นายปฏิภัทร แสงจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๘๙

นายศตวรรษ จันทะเชียง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๐

นางสาวกัญญาวีร์ ศรีกันทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๑

นางสาวบุษบา พิมศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๒

นางสาวพรพิรา ปานทะยักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๓

นางสาวมลิษา นิยม
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๔

นางสาวศิริกัญญา บ่อแกพิทักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๕

นายจิรายุ เพียดา
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๖

นายเจตตินท์ ศิลาจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๗

นายวีระยุทธ พระบรรเทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๘

นายอัมรินทร์ พุฒพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๘๙๙

นางสาวปริยดา ทองนาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๐

นายเอกราช แสนสนิท
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๑

นางสาวจิรวรรณ พันธ์เมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๒

นายจิรายุ ทองวิเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๓

นางสาวปนัดดา พลเสนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๔

นางสาวอรวรรณ พันทะลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไชโย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖๙ / ๓๗๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงศุภารัตน์ คุณทะวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สล่าปน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงสุณิสา สิมากร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงอาภาสิริ สิทธิสา

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงธันยพร พงษ์เสถียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กชายธนโชติ ดีตลอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กชายปฏิภาณ โลขันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วันไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กหญิงภาวนา กองจร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กหญิงวรกานต์ มรรครมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา พานโน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงอาภาภิรมย์ วงษ์ยิมใย

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทิพแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงช่อผกา มาพระยืน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงนิรดา เฟองประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงอริสา สุเมืองพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ คามนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงกนกพร ทีรัก

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๓ เด็กหญิงนภัสนพลักษณ์
เจริญวัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงดวงกมล สีมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายอภินันท์ ศรีหลัก
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาล้อม วัดไชโย  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายทัตพงศ์ คุณทะวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายมัญชนะ นาคเหนือ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายธนภัทร ชัยสะอาด
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายศิลา สุดชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงกัลยากร ล่ามะโรง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงธันยพร บูรพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ มหา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กชายสิทธิพล ทองแพง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วันชัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงพรรวินท์ แสนสนิท
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงธิดาขวัญ ศรีสุก
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงชญาดา สีพฤกษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กชายธนภัทร พรมโสดา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กชายธัญเทพ คลังคำภา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กชายธาราดล จันทะบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กชายธีรภัทร เมืองซอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กชายนัฐวุฒิ จันตดิษฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กชายสุชานนท์ แปยอ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กชายสุธี กุดสมบัติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิวาศวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กชายศุภกฤษ พรมมะลา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กชายอนุสร ปากดีหวาน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กชายอิศวะ เจริญสุข
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงจีระวรรณ จันทร์โสม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงวิภาดา โชคคูณ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงปริเยศ หาญสุริย์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงพรแพรวา บุดดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชวนจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กชายธีรโชติ ผาริโน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๕

นางชัชฎาพร วิชัยพล
๓๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๖

นางสาวบุษบา โทหล้า
๑๗/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๗

นางวิไลวรรณ นามตะ
๐๗/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๘

นายสมเกียรติ ไกรราษฎร์ ๑/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๕๙

นางวงศ์เดือน วงษ์หนองแล้ง
๒๑/๐๙/๒๔๙๔

ศรีดอนกลาง ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๔๖๐/๑๒๙๖๐

นางคำหมาย โยชาลี
๐๖/๐๖/๒๕๐๔

ศรีดอนกลาง ศรีดอนกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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