
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๖,๑๙๗ คน ขาดสอบ ๒,๕๗๕ คน คงสอบ ๓,๖๒๒ คน สอบได้ ๑,๙๑๔ คน สอบตก ๑,๗๐๘ คน (๕๒.๘๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวบุตรี บุตรชน

๒๖/๐๖/๒๕๑๔ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

วัดธาตุ  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางอัญชนา สุพร

๒๖/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายนันทวัฒน์ ฝงสระ

๐๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นางสาวภัทรี สุวรรณไกรสร

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นางสาวสโรชา นามภู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นางสาววรรณรัตน์ ดวงอาจนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นางสาวฐิติมา นามภู่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวอลิตา ชนะบัว

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายวราเทพ สมศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายศักดิพัฒน์

์

เต็งยง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายณัฐวุฒิ บุญหนัก

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายคริสต์มาส คุณไชยวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายปกรณ์ อุทยาหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายปณชัย กระแสร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายคมกริช หล้าหนองเรือ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายจักกฤช ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายจิรวัฒน์ หายยะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายเพ็ญเพชร ขุนไชยวงศ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณปวร บุปผา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายสุทัศน์ ทับทิมเทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงปยะวดี ผาบจันดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงอัจรินทร์ แสงมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงสุทธิชา ลาดเพ็ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงพัชชาวดี พานทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงยุวภา มาตราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายยศวริศ แสนณรงค์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายอนุชิต มณีรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายศรรตยา คำพุทธา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายเอกลักษณ์ แสนสีหา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายราชันย์ จันทรฉิม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายธนวินท์ มุขธระโกษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายจารุวัฒน์ สุดตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายกฐิพัฒน์ แจ่มแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายสหฤทธิ

์

เพียนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณขิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายศิริพงษ์ สาระพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายจุลฬาดิษฐ์ พุทธจร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจินตรา บุรมศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทะดวง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงนรินรัตน์ ชินวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงวิยะดา โพธิขี

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงอริษา ศรีชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงนนท์นทรี ดวงปญญา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกัลยา บรรดาศักดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงธนพร ทวีคูณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรรณา เหอะกระโทก

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงอารญา สุดชา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกุศุมาวตี ปาทาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงสรัลรัตน์ สีหาราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงนวรัตน์ เหง้ามูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัฏฐา คำยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา ทิมินกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายวิวัฒน์ พิทักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายเจนภพ ใจอดทน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายปรานต์ ทองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายเจษฎา แก้วคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายปยะพงษ์ ผิวแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายทับทิม ไชยแสนทา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธรรมนูญ ภักดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายโชคชนะ คำทุ่น

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายเอกรินทร์ ลากุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายฉัตรกานต์ เพชรพราย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกชพร ปนกรวด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์เคน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพรรณษา เผ่าหล้า

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ สุดชา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงปวีณา จันสว่าง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงเพ็ญศรี สีละ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงกนกวดี เนืองมัจฉา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงพิยดา ปอมสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงขวัญนรี แก้ววิเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงตระการ บัวชุม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงกัลยาณี ทับบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงศิริทรัพย์ งานโคกสูง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสิรินทร บริบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงประติมากร จำหนองโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุภาวิณี บุญเทียง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงไพลิน ภูศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงศิริยากร กงชา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงพรพรรณ พรหมภักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงศุภามาษ เอือกิจ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอริสา วิเศษดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงรัตติกาล ก้านจักร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงกัณณิกา ทับบุญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงชมพูนุท ม่วงชูอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายกิตติพล ดาเบาะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายยศพล บริพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

แดงน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายพีระพล กุลจันทร์ศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายนาธาร ไร่ขาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อินอุ่นโชติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เผือดนอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายปญญา ศรีบรรเทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายจุลจักร ศรีษะโคตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ เฉลิมชาติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงประภาพร อุ่นตูม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงเปรมปรีญา แก้วจันลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงทอฝน ศรีสุธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ต้นกันยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสมิดา ญาติพันแสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อยู่สูงเนิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุดชา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ พันธ์ไม้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณิชา วงษ์มัน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงกีรติกา เรียนชารี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ภูเมฆ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงศิริณพา เชิดเชือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงชริสา สิงห์โต

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงวรัญญา มะทา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สินทะรา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงภัทรธิดา สุนทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงณัฐชานันท์ จันทะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงสุกัญฐมาส ไกรอ่อน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นายอณุวัฒน์ หลอมประโคน

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นายศุภชัย ทองจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นายธีรภัทร์ สีดากูด

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นายนิติกร เลสะท้าน

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวพิมพ์ภรณ์ ราชเครือ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวอริสรา ดีสะเมาะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นายวีรภัทร อ่อนบุญมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นายอรรถพล ผันสว่าง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นายอดิศักดิ

์

แก้ววงษ์ศา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๕
นายเจษฎาภรณ์ อาจมุงคุณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๖
นายวงศกร สมานสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นายปติพงษ์ โมเขียว

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวบุษราคัม บัวแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวพรสวรรค์ แก้วเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวฟาฏิมา เลสะท้าน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๑
นางสาวนารีญา พิมสิม

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวจุฑาพิทย์ จันทร์เคน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาวแพรพลอย พระธานี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวอัจฉริยา ก้านบัว

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวนิตยา เทียนทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายเกริกเกียรติ

ฐานประชาเศรษฐ์ ๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงลักษณพร อินทร์ภูษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงดาลา สีสดใส

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุกิตราพร พัฒนาแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ศรีฟา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายสืบตระกูล แกล้วกล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายนิธิกร บุญยัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เปศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายนภดล จันทแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ขันนาเลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงนริศรา คำวงษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงพิมพิสา ธนภูมิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายวรวรร อันอาษา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงชลธร พลวิเศษ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายเจษฎา ผสมพืช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายทรงศักดิ

์

พิมพ์กุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรสามาลี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายภูริ กังสดาลทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สอาดปรุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายศิวกร พงษ์รักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายศุภกร แก้วแก่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายสหรัถ เจริญทันต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายกิติพงษ์ ไทยอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายจักรกฤษ คงกุทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายธาดา ล้ออร่าม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายอัครพล มหาสมบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายอาทิตย์ ขุนด่านซ้าย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงภูษิตา เชาว์วิมล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงกัณติมา มันจันดา

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงกานศิมา เตียวเซ่งฮวด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชาสุด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกมลชนก ชินรัมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงญารินดา ยังยืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงทรรศนีย์ สีบัวลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงปุญช์ชนก ไชยธรรมมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงพรนับพัน กงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงพรรณภา ก้อนคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงวาสนา นิลพันธุ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุพรรณนิภา ประแดงปุย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงจรรญาภรณ์ ดอนซุย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงพรนิภา ทับพิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม วัดหนองแวง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายชัยนันต์ วงอินจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายนราธร พวงมาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนิสากร กองโคตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายวุฒินัย ทานะแจ่ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงกฤษณา ยอดสง่า

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงประภัสรา คำสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงฑิตติมา ขวัญคม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงจันจิรา เจ๊กรักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายเจตพล บุแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงมนทิรา อนุอัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ คนซือ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอรัญญา ยังยืน

่ ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอัษฏา สิมมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายชินกฤต หร่อยดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงปฤษฏางค์ ขวาแซ้น

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงดวงสมร เสนคะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงรุจิรา ห้วยหงษ์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงกชพร โคตรสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญสืบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายณัฏฐกร หนูแม้ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายศุภกร ตีกา

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงดุสิตา โพธิศรีขาม

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ราชชาดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศศิณาภรณ์ เสาร่อน

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงชลธิชา โม้ลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงเมสินี สวัสดิวอ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนำใส ปกปอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสันติภาพ จันทร์ดาจารย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายภัทรพงศ์ พืชสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธนโชติ ธาตุบุรมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายณัฐชนน ทรงสูงเนิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุตรสา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายสดายุ จันทร์หอม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายวีระวัฒน์ เหลาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายวิวัฒนา พิมพกันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีเทพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงรัชนก สิทธิ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดพุทธ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอโนทัย อินทรบุญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองศรีวิรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ แสนวิชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายปณิธิ ปราชญ์กุลวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายมณฑล อสิพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายศิริชัย เสมียนกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายพีรภัทร์ มีศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายพัสกร หัดขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงพรมนัส ศิริสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุจิตตรา สุวรรณขวา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงภิรมย์พร ดอนณรงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงกนกวลี ชนะบัว

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงสิรินทิพย์ แก้วบ้านเหล่า

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงนวรินทร์ ไม้ตะเภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงภัคจิรา ผ่องใส

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ ทินสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านซ้าย

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายสิทธิพล จันทาสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายสิรภพ วันเต็ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงวิสุดาพร ยุวบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงกรกช เสยกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงณัชชา สายเพ็ชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงนฤภร พรมไตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงคิดชนก ไปวันเสาร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงวารุณี เสโส

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงจุรีพร เขาวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงปวีณา แสนคำราง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงกานต์ทิตา ธัญญะเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วัดกลาง  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวไกร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ดีสงคราม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธนพงษ์ เครือสุวรรณวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายกฤษดา สามุงคุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายทิชากรณ์ วงษ์ละคร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงจันทิมา กันหามอม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงโภไคย อุดมวนิช

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ กิงทุม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงนริศรา โยชาลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ สาริมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงกันตพร ช่วยหาญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงวนิดา แก้วพิลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงปารมี โสสม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายชนะชล เจริญใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายณัฐพล สะเกรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายพีรภัทร ตะโนนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายภรากร ดีไพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงกุลฑิดา พิมพุฒ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงชนันภรณ์ ราชรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงบัญฑิตา สีคุณนำเทียง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงศิรินยา วันละ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีกวนชา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงรัตนาภา พัวโพธิ

่ ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงรัทยากูล นาคอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายหรรษา จำปาปุง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๕๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายวีระพัฒน์ สาทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายภักดี กินรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายเทพพร เขียวไกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายธีระชาติ สาบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายอนุพงษ์ แก้วพิลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายเทพพิทักษ์ สีถา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายแสงเพชร พิมพ์ดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงสุมิตตรา แก้วกล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงนันธิชา ทองน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนสอาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงลลิตา เรืองแหล้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงศศิวรินทร บุบพิ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงแสงฝาง โสสม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงวราลักษณ์ ปญญะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงอภิญญา มิงมิตรมี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายสุรพล สีคุณโกสุม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายธนกิจ ชนะสิมมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายนครินทร์ หมันหินลาด

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายสุริยา คำมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายณัฐดนัย วรรณสม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายอนันดา นามจันดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายพงศกร อุพลเถียร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายฐิติพันธุ์ โดดชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชาธรรมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายนาราม คำมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายภานุเมธ เวียงแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายธนากร ซ้ายมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงเมธาวี สีแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงอพิณญา ไชยทำมา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงรัตนาพร ทองดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายนุกูล จำปาวัตตะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายศรายุทธิชัย สุโพธิใข

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายอนุพงษ์ วงกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โดดชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงณัฐภรณ์ อ้วนพรมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปริเยศ จันวิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปยดา สียอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงอภิชญา จังพล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจณิศตา นาชารี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายนที สีกวนชา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายธนาโดม พิมพุฒ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายยุทธนา ปะมาระตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงชญาดา ฉัททันต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุมิตรา สอนผม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๔
นางสาวทิพากร ศรีเลา

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ วัดตราชูวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นายอัมพร หิรัญโท

๑๑/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๖
นายสมโภชน์ สินสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๗
นายเทพนภา นาเทเวศ

๐๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๘
นายประทีป จันทะคำภา

๒๐/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๑๙
นายเทอดไทย มอพิมาย

๐๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๐
นายโสพิศ สุพรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๑
นายพรเทพ หนุนภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๒
นายอรรคเดช เกตุทอง

๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๓
นายสุธีรชัย สอนลา

๑๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๔
นายณัฐพงษ์ มานาม

๑๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๕
นายอริยะ ช่างมาก

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวมนัคชยา สุจันทร์ศรี

๑๐/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวพิมพ์ประภัส บุญพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาวทัศนียา วงษ์ชารี

๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๒๙
นางสาวณิชาภา ศิลารักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวณัฐธิดา ตรันเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น วัดศรีนวล  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๑
นางกาญจนา พิมพ์สุข

๐๙/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายวิทย์ศรุฒ หาญสุริย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายวัชระ แพงปสสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายปองธรรม

นามไพศาลสถิตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายขจรเกียรติ หาญสุริย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายทศพร วงศ์ทวีเลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายกันตพงษ์ สุนทองห้าว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายภูริทัต อุทธา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

พลตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๕๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายอนุชา ธิสานนท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนสูง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายปริวัตร นามพุทธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงนลินี บุตรแดงน้อย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงปรารถนา ผางน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงรัตยาภา อุทธา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอรุณกมล วงษ์ศรีหา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุจิตรา กมลพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงพัชรินธร ถ่อสูงเนิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ งอสอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงโสพิตา ศรีสมอ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงดวงกมล คำสงคราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงสิริรัชเกล้า แซ่จง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงมุทิตา โนนศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายจิรนันท์ วิเศษกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

วัดท่าบึง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๕
นายลัย น้อยผาง

๐๔/๑๐/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายสิทธิโชค ปนหมาด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยิมฤทธิ

้ ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายอัจฉริยะ วิชาธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายแกล้วกล้า ชอบประพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายคิมหันต์ แก้วสีหา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายพีระ สุดชาทร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณราช

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายศุภกิจ แก้วกุดฉิม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๔
นางสมร น้อยผาง

๒๓/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๕
นางนุชจรี กรณีสุข

๐๒/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงภัคจีรา พลทองสถิตย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงโชติรส จันทนประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงศิริดา แสนพัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุวิมล พลทองสถิตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอภิรดี แมนสถิตย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงจัสมิน มาร์กาเร็ตต้า

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวพิไลพร หลวงสมบัติ

๐๔/๑๑/๒๕๑๘

บริษัท ซีพี แรม จำกัด

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๓
นางสาวศุภรัตน์ ศิริสกุลวัฒน์

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

บริษัท ซีพี แรม จำกัด

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๔
นางสาวมลธิรา รางศรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

บริษัท ซีพี แรม จำกัด

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทองเหลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายชนาภัทร วงษ์คุย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงกุญกัญญา เขือนแก้ว

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายปรมินทร์ ดอนมะยา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงกิตติกา จันทราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงขวัญใจ ศรีอุดม

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงยุวธิดา แก้วทองหลาง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา นักธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ สมบัติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงลริศรา ปนะโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอรวรรณ พลยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงอวสดา แนบเนียน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๗
นายกิตตินันท์ แจงกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๘
นางสาวชลธิชา ภูกัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๘๙
นางสาวรญาสินี คำจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรไพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๑
นางสาววรุณทิพย์ ตรันเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๒
นางสาวสราวดี มัตถาปะโท

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๓
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงเกตุ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๔
นางสาวดวงใจ แสนตุ้ย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๕
นางสาววชิราภรณ์ ทิคะชน

๒๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๖
นางสาวธิดา ถาชินเลิศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๗
นายภควัฒน์ บุญอภัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๘
นางสาวลักขณา ดวงเกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๓๙๙
นางสาวอนุสรา บุตรแสน

๐๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายศุภชัย ปากเมย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวายุ ทิคะชน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายภารดล เพียรทา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณไกรสร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายภาณุวิชญ์ กองวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายอรัญ สุคันธปรีชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงรัตนากร เนียนกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ไชยภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสริฐดีลบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงโสภิตา พระชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายทวีโชค เมืองซอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกาญจนา หายหาด

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงอรพิณ อาสนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ลาดพันนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามพวน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงศุกร์ศิริ แสนแท่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงวราพร แสงทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงลลิตา สีจุ๊ยซ้าย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายวิวัฒน์ โพธิสมบูญณ์

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายวัฒนชัย หวังแนบกลาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายนันทวุฒิ บัวภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายสุพจน์ กองทองนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายธนาวุฒิ จำปานุ้ย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายภูตะวัน คามตะสีลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายวรมินทร์ กล้าหาญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายอนวัช สุระเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายศิริมงคล สอนหยุด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายวราวุฒิ ชาญฉัตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองไทยสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวริศรา คำทุ่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายชลชนก ลีนาบัว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายกุลสตรี ภูมิเขต

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายกิตติพงษ์ น้องคนึง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุธิชา เพียจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุจิตรา เทนอิสสระ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงวะริดา ศิริสม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นรสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงมัญธิตา ลามูลเทียร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โยหา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงวิชุดา พรมมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงอรัญญา ชัยมงคล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุชาดา พลเสนา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงวธิดา ศรีพรมมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายพรนะวัตร เรืองไทยสงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายนรากรณ์ นาคแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงปวีนา เหล่าจันอัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุภัคศิริ บุญเชิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายวงศ์สรวง จำปานุ้ย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงธันยนิษฐ์ เบ้าง้อม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงชลธิยากร ผุยอุทธา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายอานันท์ ศิริลุน

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงศศิวิมล ขุนพิบูลย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายปรเวซ หมันกิจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายหาญณรงค์ พลเสนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายวีระพงษ์ เดชแพง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายสุเมธ ธุระทำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงภาวิณี ปานกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โนนเปลือย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปานุ้ย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสนปอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงเกตุวดี นาใจยัง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ผางโคกสูง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงอัญธิชา บัวงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงณัฐริกา บูชาพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงเอืออารีย์

้

โพธิโสม

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงชลวารี บัวลี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงวณิชยา เมืองซอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพรพิมล ทัพซ้าย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ขันธหัด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสาวิณี กระสี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงเมธิณี จันทร์สุคนธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายทรัพย์ทวี ชัยแสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ผาพิผล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายพุฒิชัย เศรษฐาไชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงประภัสสร ภูชมศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายชญานนท์ นามพิกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายอรุนวัชร์ คำภาสัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรมทวี

๑๙/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายปยสิทธิ

์

มุกดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกุลสินี ผ่านจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงอรัญญา กาบขน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายธนากร กลางสาธร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายพงศพัฒษ์ ใต้เฉียง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวัลพรรณ เสนาน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

เครือเขือนเพชร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายธีรเดช ปาเขือ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายพีระพัฒน์ ศิริรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายภูมินทร์ หมอเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายอานันท์ กลางโบราณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายนัฐรินทร์ หอมปาเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
หล้าเขียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงจิตนิชา แก้วบุญเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงชนิตสิริ หลวงศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงนัฐญา เชือพรมมา

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงพรพิศ ชินพรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุพัชรี แสงมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงอรวรา ชาเนตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอินทุอร ไชยคำมุ่ง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา กุลสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุลปรียา วรินทรา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุชม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ มะลาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ พลทะจักร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงธิดาเทพ นามมุงคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปวรรัตน์ ประแดงปุย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปวีณา พระลับรักษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วกนก

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวรัญญา พราวศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือพรมมา

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายศาสตร์ โสดา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๒
นายเรืองฤทธิ

์

มณีนาถ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงเนตรนภา วิเชียรเพลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงพรกนก ประสมพืช

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์วิจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงวรารัตน์ คำมูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงญาณิกา โสดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๘
นายเรืองฤทธิ

์

แจ้งพวงสี
๐๗/๐๗/๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงกาญจนาพร ประชัญกาญจนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ทีหัวช้าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายศตวรรษ ชาลมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงชลธิดา พิมพ์ขวา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงสาธิดา บำรุงนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงธนิชา เจริญรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๕
นางสาวกาญจณา กงลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๖
นางสาวกติกา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๗
นางสาวฐิติมา เดชดอนบม

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๘
นางสาวพิมประภา แสงผาด

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๒๙
นางสาวกรรณิการ์ แสงผาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๐
นายศตวรรษ สวัสดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๑
นางสาวศศิธร สุขสูงเนิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๒
นางสาวนราวดี อ่อนทุม

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๓
นางสาวรัตนา จันทร์ค่อนเดือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๔
นางสาวจิราวัลย์ เพียนาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วัดวิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายภานุเดช เฟองฟู

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงชลธิชา ต้นทองคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายณฤเดช โนนทิง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายภูวนาถ บำรุงรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายฤทธิเดช บุตรโคตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงปยพรรณ แหยมแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุนิษา พลศักดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายนัฐวุฒิ นครศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายธเนศพล ชินคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายพชร องค์นาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายจักรกฤษ บุตรโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงทิภาภรณ์ พาเบ้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสิริพัชทรา อุดมัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม วัดบ้านหนองตูม  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงธนพรรณ วงษ์เชือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงอุไล ศิริชาเครือ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ถมคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงศิริยากร บุตรจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุภาวดี ปองเต่า

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงลลิลทิพย์ เกตุเวียง

๐๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงวรรณภา ไกยวงษ์

๐๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงสุภาพร เมล็ดกุล

๐๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงคีตภัทร โยทองยศ

๐๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงกรรณฺณิการ์ ชาที

๐๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงกมลชนก ไชยอาลา

๐๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายชัชวาล ดวงลีดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายพลศาสตร์ แก้วมาตย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายอภิรักษ์ จำปาวัตตะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา โสรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงวริศรา พรมมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงยุภวา ภูทะโล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัฐธิชา ดวงตา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงนุชจรี เรืองสำราญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงปยะนุช ปรีดิลก

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี ประทานัง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายศักดิดา

์

พรมเทพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงศิวพร สมอทำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายสิทธิกร เอกปชชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายอรรถพร แสนกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงอรวรรณ ยะปะพัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงอริสา ทิทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงศุภวรรณ ไชยดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงอรฤดี คำแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ นาใจคง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงจิราพร วงษ์ปอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ชัยเดช

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงนัฏฐา วิเศษดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายอรรถชัย ไสยมรรคา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายพีรวัชร วงษ์ปอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกชกร บุตตะวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงธนพร พิจารโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงบวรรัตน์ สีประสม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงยุวดา สาคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงสุภาพร ผางดวงดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนแก

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ พาอ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายธนากร เกียนนอก

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงปวีณา ดรชานนท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงสุวิภา โพธิสม

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ อ่อนน้อม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงกัลยา อามาตรสมบัติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงชนิดา พินิจมนตรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายชาญชัย ชมนาวัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธนากร บัวใหญ่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงนภาพร แสนดาหมืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปนไพร ทิพฤาตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงพรพรหม ภูจ่าพล

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพรรวษา เฉือยไธสง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงรัตนิยา พรมชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงวนิดา แสนโคก

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชำชองเกษตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงศิรภัสสร เบ้าวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิเชียรดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงศิวาพร อุ่นทะยา

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายสิริพัฒน์ เจนการ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุภาวิณี คำมูลมาตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงอภิชญา ชินพะวอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงอาภาศิริ นอเคน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา พรมเทพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๔
นางสาวปยวรรณ โคตรสีลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาววิลาวัลย์ ต้นกันยา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๖
นางสาวสาธินี อุทาหรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๗
นางสาวชยามร เหลาผา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๘
นายชัยวัฒน์ ภาษิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๑๙
นายธวัชชัย สีพัวฮาม

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวธิดารัตน์ บันฑิตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๑
นายนครินทร์ นามวงษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๒
นางสาวนัฐพร แหลมคม

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๓
นางสาวนิภาพร พลอินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๔
นางสาวศศิธร สะตะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๕
นายนราธร มหาชน

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๖
นางสาวลดาวัลย์ สวดสม

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๗
นางสาวเจนจิรา เดชยศดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๘
นายสุริยา คำสุพรหม

๑๔/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๒๙
นางกิตติกา วงศ์ชารี

๐๓/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นายปฐพี ศรีอาจ

๓๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๑
นางสาวดวงจันทร์ สุนทอง

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวจุฑามาศ ค่าภู

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงอนิสา สมศรีสา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงปนัดดา แก้วกงพาน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ฝอยกาสินธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

เหล่าหมวด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายวรินธรณ์ นามดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ วัดโนนพลทอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงธีมาพร จังพล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงมินตรา เพ็งวงษา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ นามโนรินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงสุนิตา คนโทฉิมพลี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงพลอยมณี เถลิงผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงเวธกา จันสอาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีแหงโคตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายเมฆินทร์ นาคทัศน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๖
นางสาวสายชล นามโนรินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๗
นางสาวจตุพร คำสีทา

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง วัดศิริพนปุญญาวาส
 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๘
นางสาวจรัญยพร ผิวพรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง วัดศิริพนปุญญาวาส

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายศราวุธ สีสมพาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายศิวกร ฟุงเจนโชคเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายสรศักดิ

์

พงโพธิไชย

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายสิทธิโชค หมอกชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายอิทธิพล ลาภเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายภูมิสิทธิ

์

หงษ์วิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วงชัยเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เกตุแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๗ เด็กหญิงทิพย์อาภากรณ์

โนนบุศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงพรมณี สามหมอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุตรสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี กันชัยภูมิ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเทียน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุภัตรตา พันธ์รักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงนฤชา อินนคร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ทองน้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เพียรอยู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงอังคณา อิดยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงนภาวรรณ ทองธิสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงรุ้งนภา ปานช่วย

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

วัดมัชฌิมาวาส  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายมนัส คุณบุญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ วัดบุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงชญาดา แก้วดวงตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา
วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ สิงห์ทุย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายวิศรุต หงษ์ชุมแพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงวชิราภา อุ่นเมืองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงณิชารีย์ วงศ์กิงคำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงรติรส ผายพิมพ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฐนรี ทองลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายนภดล มิเถาวัลย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงณัฐริกา ราศี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วินทะไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวริศา มีสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงพิศลยา บุญประคม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงปนัดดา สิมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงมทิตา สวายประโคน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายพงศกร อักษรเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐสุดา ศรีทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงอรุชา จังภูเขียว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายธนภัทรธ์ เพชรสังข์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงลัธพร จันทร์สนิท

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงพรพยนต์ สาลีทวีคูณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงวีนัส ประเสริฐสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงกนิษฐา ลุคะไพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ทุยเวียง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพรวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร วัดโพธิก่อง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฐชา ถาโอต

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงศิริพร พลภูมิประสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงวรญา โสภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงรัตติกาล ถาดภูเขียว

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายปริญญา ลุนลอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุดธิดา ยืนยง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงศดานันท์ แซ่เล้า

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวนิดา ปานทุม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงรพีภัทร ผลภิญโญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร ครคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
หมวดสุคนธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงปรียนุช ชืนตา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงปริญญา เผ่าก้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงณัจยา ภัคธนวรรธ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนากร เพ็ชรนิล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดทาม  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๐
นายเจษฎา อนันต์ตภักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๑
นายธรรมนูญ อังกุด

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๒
นายนิติพงษ์ ศรีทาสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๓
นางสาววารุณี หมวดเหม็น

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวลัดดาวรรณ ถินมานัด

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๕
นางสาวพรทิพย์ ภูมิพิพัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวเกษสุดา โคตรสมอ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๗
นางสาวนฤมล บุญเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๘
นางสาวพัชริดา มาตย์วิเศษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๑๙
นางสาวเดือนเพ็ญ วิเศษศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๐
นางสาวสุวรรณา มาพลทัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๑
นายพันธวิทย์ จำปา

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา วัดราษี  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงแคทรียา ศรีสงคราม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงจันทราทิพย์ อยู่นอก

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายชาตรี แนวมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สีสุด

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายพงษ์เพชร พรมปากแซม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายพรชัย สินชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงรัติกาล แสงหิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายวิชชาบูรณ์ ภูมิถินเหว่อ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงศิรินภา คุ้มชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายสังขพงศ์ พันสนิท

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา สวัสดิรักษ์

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๓
นางสาวสุชาดา นิตย์ภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๔
นางสาวสุพรรณษา กองสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๕
นางสาวสุพรรณี อิมสวัสดิ

่ ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายสุริยา พละกสิกร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ มณีวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายกิตติพันธ์ งามลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชัยบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายจิระพงษ์ กันยาเหมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงชมพูนุท จูด้วง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายณัฐพล จูสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายธนพัฒน์ สันติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายปติชัย มหานาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงภัทรลดา จันทร์ประโคน

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายยศกร บาลเย็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายศรายุธ จันดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ชัยคีรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายอัจฉริยะ นาสะอ้าน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๐
นายบัณฑิต โพธิชัย

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายสมรักษ์ มุ่งเปา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม วัดสว่างโนนคูณ  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีณรงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงฐิติกา เอือศิริคูณ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายอทินันด์ เมมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายทัศทัย ชาโสรส

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายพีระพรรณ บุญชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายนภเกตน์ บุญฉิม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงศศิธร แก้ววิเชียร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงชุติมณฑ์ จารโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายพงศกร น้อยอำคา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา งามลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา หมายคอย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงปยากร สีแก้วหลวง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงปณฑิตา เนตรปญจะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงศรัณย์พร ลาบบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงวัชพล ชนชี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงภัทรกร เอียมสูงเนิน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงอุดมวิทย์ ศรีศิลป

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปวีณา เกตุจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรทิภา ทินมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงปวีณนุช เกตุจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายสรภัส อุ่นประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายภูรินทร์ พาหนองเข็ด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายณัฐพล เยือใย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยสงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงอิศราภรณ์ กุลชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงจิระมัย ฤสิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พลตรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงอุไร พวงพิลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนเฒ่า

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ ใสงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก ยุติธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คลังภูเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงนภาพร มหามูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายธมน อุ่นสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายรณชัย จันทลาด

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายมานพ อุ่นสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายนพพล ขาวหนู

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีพรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายอรุชา ใจซือ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายนภสิทธิ

์

บุญสอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน มีปดชา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงจินตนาพร ดวงแสงเหล็ก

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงประภัสสร มหามูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจซือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภควัต สีหาวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา ลีเวียง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายอภิศินศักดิ

์

เสริฐกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายเจษฎา ดีสัมพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงออรนิด แนวลอย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงอรัญญา ลีเวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงพวงประภา ตรวจนอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจันทิมา สุระไชย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายขาวผ่อง ชัยกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงศศิชา เขียวแป

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงมานิตา ศรีคำภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธนากร คำนึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๐
นางคำพันธ์ ลีเวียง

๒๘/๐๘/๒๔๙๔

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๑
นางบุญหนัก นาเช้า

๒๗/๐๘/๒๔๙๑

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงจิรนันท์ จันสีลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพด วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๓
นางสาวสุดารัตน์ ประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงศาสนีย์ อินทรกำแหง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุจิตตรา ราชบัวขาว

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงอรพิน น้อยเนาว์รัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายชยธร จุลชัยวรกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงพรรณภษา ทาลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยศม้าว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ พลเนีย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงนันธิชา ดาบจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายอดิเทพ ทะวงษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงภัศราภา คำภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๔
นายวีระศักดิ

์

จันสีลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๕
นายศราวุธ งอกงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๖
นางสาวอรทัย สิมมาพิมพ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุริยวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงจินตนาพร ชะนะหาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลทะรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายชนะศักดิ

์

จำปาหวาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงปาณิสรา พงษ์สะพัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสนพุทธ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายภานุพงษ์ แวงเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายรัคนพล สิงห์นอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงปรารถนา วงศ์ภูเขียว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงวลีพร นิลน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงณัฐพร หล้าหา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ไชยต้นเทือก

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงศกลวรรณ แก่นเพ็ชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายกิตติภูมิ ทิพรส

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงปาริชาต แก้วแก่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายสหวัฒน์ แจ้งน้อย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงปาริษา สาระรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงประวีณา ชาธรรมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงปรางไพลิน เลิศหนองหว้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายอนันตชัย ต่างใจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์กระนวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพรรพษา ภูคำวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายณัฐพล สิงห์คำปอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายนพเดช เหมุทัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงจิรารักษ์ กาฬพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงศิริญากรณ์ โพธิศรี

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงสาวินี จันโนราช

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุวิดา บำรุงรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายกฤษฎา กงจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา อามาตย์สมบัติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายอรรคเดช ม่วงสนิท

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงจิราพร ดอนแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงดวงนภา สีดานุย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงอัยลดา ดอกตะไกล้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายกฤชพชร บุษราคัม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดอนแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวใหญ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงอภิญญา วังศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงสิริกร จิตต์ประสาท

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงกนกพร ตังจิตเมตต์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ นิตยโรจน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงนิตยา นานอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงวนิษา วันปรีดา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายศิวกร ผิวผะกา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายสุรยุทธ แก้วชุมพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงจินธนา แสงคำพระ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีเฉลิม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายชาตรี คำมูลตรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายปยชน ชินอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงพัชรี สีค้อ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงลลิตา แก้วมาตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายสถาพร ศิริบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงสิริวรรณ สมันสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายเกษมสุข โคตรนวล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายกฤษฎา จันสีหา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมแยง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงนันทพร รัตนแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงนาตาลี ขันแข็ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายประชาชาติ อุทัยแสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๖ เด็กหญิงประไพพรรณ
สีลม

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงพรมีนตรา นาสมใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายพรเทพ น้อยโนนงิว

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายภาคภูมิ ศรีภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงวาทินี วันปรีดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ กุลพรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา ตาดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุณิตา ไชยราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงอรพิน พูลทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงอาภาพร เมืองชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงเสาวภา จันทร์เทาว์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๗
นายกานต์ ใจเสมอ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๘
นายจรัญ สุดสวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๘๙๙
นางสาวชลธิดา สอนเสนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๕๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นางสาวนิลาวัลย์ ศรีประทุม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๑
นายปญญา วนาใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวมุทิตา บุตรดาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาววันดี ศรีเย็น

๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๔
นางสาววิลาวรรณ สวดดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงชนม์นิภา หนุนเภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงณัฐพร ปูคาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายธนกร อ่อนบึง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงบุษบา วัดเวียงคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงมัติกา ต้นกันยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงศิริวิภา วัดเวียงคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายสิขรินทร์ นิลหล้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๒
นายปฏิกร สุนีย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายภัทรพล ควรเลียง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายทัศรายุทธ แก้วพิลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายสิทธิชัย คำอ้อ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายธีรพงษ์ คำหอมกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ คันทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายเพชรภูมิ ฉวยกระโทก

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายอุ้มบุญ จิตรกล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บาคาล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายสันติ เครือแวงมน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงมิรันตี แพงจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายอัครพล โคตะโย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายพัชร เหล่าเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงสุชานันนท์ แสนอุบล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีบุญเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงธนัชชา มุ่งสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงอัญมณี

เตชะมาลัยตระกูล ๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงนัฐธิชา บุตนุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายมานะศักดิ

์

การะเกษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายปรีชา รางเวียงคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงวรินทร สีปาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงวริศรา ลุนสะแกวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงจันทิมา สร้อยเงิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงณัฐชา น้อยหว้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงรุจิราพรรณ สุวรรณประเภา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายวุฒิชัย กลางหล้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายสวภัทร เวียงชนก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุภาวิณี รักษาภักดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายอนาวิน โยธาวัน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายอาทิตย์ มะโฮงคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายธนาดล กงทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงพิมประกา แสงไสย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงชลธิชา พรมแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายธนกร ชำนาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายธีรภัทร สุทธาธิวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงพัชริดา ตรีศาสตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงอารียา อุตมะรูป

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกีรติ แสงสว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงกฤติยา บัวใหญ่รักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายเจษฎางค์ แจ่มจรัส

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงเปรมยุดา อุ่นจารย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงเพชรนภาพร

ชัยสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล คงสถิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงศิราภรณ์ รังคะวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สีกะชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายธนาธร แสนโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายธีรพัฒน์ แสนทำพล

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ ทัศนิยม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพงศธร สุขมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงจิราพร ทาระวัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงชรินทร นามวิเศษ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงอรชา ศรีแรต

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงอรัญญา โพธิเศษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงสุธิสา ใยแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๖
นายธราดล ไชยะราช

๐๔/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๗
นายสุริยา แสนทำพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๘
นายอนุชิต ศิริจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๖๙
นายอลงกรณ์ จันโท

๐๗/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๕๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๐
นายอัครวิทย์ แก้วพวง

๑๓/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๑
นายชิษณุพงศ์ สุขพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๒
นายอัษฎาวุธ สินวรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๓
นางสาวอภิสรา ผาสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๔
นางสาวเกษมณี อาบเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๕
นางสาวนริศรา แก่นจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๖
นางสาววริษา โลเด

๐๗/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๗
นางสาววรพรรณ ขวัญพรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๘
นางสาวสุภาวดี ตะภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงจิราวรรณ ย่อมคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทิพย์รีย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายปติพร ศรีบัว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายภราดา สีมาตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๓
นายศราวุธ รักษาชน

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีเชียงสา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงนนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาสิภี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายนรวีย์ ทองสัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา สังข์ยัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แพงศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงภคพันท์ สิมลี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายศิริสุข วงคำนิล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงชาลิสา แก้วใสย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายตรินัยน์ ดงเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รามศร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงอภัสรา ไชยสุโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงอริสา เกษร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงกุลนาถ แสงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายธนากร หลานวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายนัทธพงษ์ ผลไทยสงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนิรมล บุตรวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายปชญาวุฒิ สีผาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายภัทรพล ปญทวาย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายภาคภูมิ สิงห์อ้าย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายวรวัฒน์ จันทะวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงวราพร กุลชนะรงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุจิตรา พันธัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอรรถพล ทองสัน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายเจษฎา มุริจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๐๙
นางสาวขนิษฐา ศรีรูป

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๐
นางสาวทิพวรรณ บุตรจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๑
นายธนากร หลานวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๒
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ มูลตรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๓
นางสาวศิริวิภา ดาแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงสิริมา เสียงเสนาะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๕
นางสาวสุธิดา วรรณหอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๖
นางสาวสุพรรณี ชาติวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๗
นายอลงกรณ์ ค่อมสิงห์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๘
นายเจษฎา ยางเคลือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๑๙
นางสาวบุษราคัม มาตรชู

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงนลินี ศรีทรง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงปลายฝน มาลัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงกันต์กมล ประสาทนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงกุลรัตน์ พะโยหา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงธนาการ สุทธิประภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงธมลวรรณ วงษาศิลชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายนิติกร ผายกลาง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงยุพเรศ แก้วไสย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงยุภารัตน์ วงษ์ธานี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงอมิตตา โคตรทุม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงอรทัย พลมูน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงเปมิกา ทำนาเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงนีรนุช ภูลายยาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายเกริกพล ยอดศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายธนากร อนุสุริยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายวรุต วงษ์รินยอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายศรายุธ คุ้มตะบุตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงกรนิกา คันที

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงสุภาวดี ภูตาเศษ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงธมลวรรณ พิลึกเรืองเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ภูลำผา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภูงา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ วัดโพนทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงดุสิตา ศรีหานารถ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงธนิกา เนืองใต้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสุรสีห์ ศรีเสมอ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สุบิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงอิสริยา หงษ์วิเศษ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๗
นางสาวจุรีภรณ์ มูลสมบัติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๘
นางสาวภัทรวดี กลางหล้า

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๔๙
นางสาวศิริรัตน์ แสนเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๐
นายสรายุทธ โปร่งฟา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๑
นางสาวสุมิตรา ไกรศรีวรรธนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๒
นางสาวอินทิรา บัวใหญ่รักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวเวนิกา ไชยศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกฤตพร ทองกอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา เวฬุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๖
นางกมลจันทร์ คำหลอด

๑๒/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๗
นางนางศิริปน อุ่นหนองกุ่ม

๑๔/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๘
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ม

๓๐/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๕๙
นางภคววรรณ เหลาแหลม

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๐
นางมณีรัตน์ สมภักดี

๒๓/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๑
นางศิริวรรณ โพธิสาจันทร์

์

๐๘/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๒
นางสุพัดตรา ชาภูวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๓
นางอรุณศรี เหลาลาภะ

๑๘/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๔
นายเสถียร เหลาลาภะ

๐๙/๐๓/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อุปชาใต้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงยุวดี อุระทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงสิริญารัตน์ สีโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงสิริยากร ผดุงสันต์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงไพลิน อรรคนิมาตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงพัชราภา ศรีจำปาน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงเอมมิกา เสนไสย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายชนะชัย โคตรชุม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงนำฝน หงษ์สุด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอริษา ศรีเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ฉันทสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงชลธิชา บึงมุม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพชรลิง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงผกาวรรณ จันทะเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายวีระเทพ ผิวแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสรณีย์ อรรคศรีวร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุจิตตา ศรีกุดตา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงสุวณี สีหาทับ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ มูลฉวี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูวาดเขียน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายธนากร ปุงปูน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

วาดไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุนิษา คะเสนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายธนกฤต ทุมพิลา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายจิรายุส จำปาทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงณัฐวิภา โคตรสีกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงประภัทรวดี คลังกลาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุธิมา เดชบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายเจษฎา ใบลาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายธนชัย บุรสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายธนโชติ พันธนู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายภานุวงศ์ ศรีพรมษา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายจตุพร พิมพิสาร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงนันธิดา แก้ววาป

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฌชา มาลี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา วัดจันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายอิสระ ชาแท่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายภูเพชร ศรีล้อม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายพีรพัท แก่วหนองแก

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงวนิดา ดีแปน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ สมอแข็ง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพัชราภา เพียยุระ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายพัชรากรณ์ เพียยุระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคชารี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายรัตนพล ไสยกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายเจษฎา อ่อนสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงธีรกานต์ จ่าบาล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุธาสินี สกุลทิพากร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงสมิตรา ปยาอภิชาต
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุภัทรชรี คิดดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงสุภาวิณี ศรีจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงวรรณชนก ช่วยเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุจิรา ทิทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงปาลิตา นาราษฎร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายวิรุฬ รัตชาตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

วัดพรหมวิหารริการาม

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ พิมพ์พันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุดาวัลย์ ศาลางาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกนกพร บุรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายตันติกร หนูจิตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายธีระวัฒน์ นนทเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายปฏิภาณ น้อยจุฬา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ จาระบับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงภาเกตุ ตากไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๒๙

นางจิตโศภิณ เคนจันทึก
๑๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๐
นายประไพร สืบสำราญ

๒๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๑

นายณัฐพล สู่ดอนมะดัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายอนุชิต กสิบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายโยธิน
โลหะลักษณาเดช

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงธนาพร เสมอหน้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงขัวญชนก พิชชนะชน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงนริศา อารามพระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายกฤษฎา กันชนะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายกฤษกร นามวิเศษ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายศุภวุฒิ ในแน่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฐพร ชาวโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายอมรพงษ์ จำสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงสุภาพร สุนทรรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอัจฉราพร ดวงผุยทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล เตโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายชินพัฒน์ ประทุมพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา กิงสง่า

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงนภาพร มณีวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงธมลวรรณ นามโยธี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงอริสา ชูแสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงปณฑิตา มาปอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงจันทร์ฉาย สออนรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายประวิทย์ มาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงอรนภา จ้อยสอดดง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีโยเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงอารียา คุณศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายชัยธวัช ขันตี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๗

นางสาวนำทิพย์ วรชินา
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายกฤตพจน์ กองลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมตรีนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงปรารถนา ขาวลา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายเอกอาทิตย์ ฤทธิคำหาญ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา วัดโพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายโชติรัตน์ สริมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงเบญจทิพย์ พานะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา แถวเพีย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ม่วงลอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงณัชณิชา ลินทอง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ทาจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชิดชมัย พลเยียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย วัดมงคลหลวง  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายเสรีชน โฮชิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายวินัย เรืองสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงณัฐรุจา ศรีคำไสย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วจันทึก

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุชาดา ศรีเฉลิม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงอลิสสา มะธิปไข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงรสิกา น้อยตำแย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายธรรมนูญ ทิทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายนที สีดาคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายภูมินทร์ ชัยพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายสรวิชญ์ จำปาแท้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายนนทวัฒน์ อุปจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ กองชุย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายศรณัฐ วรรณสุด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุนนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงจินตนา นาที
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงณีรนุช พันธ์วาสนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปวรัตน์ ขุนสอน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงรัตนมณี สมีแจ้ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวิมลศิริ เชิดโกทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงสุรางค์พิมล สุดรัก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงอริศรา เทพอุเทน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงจรัญญา ไสยกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงลลิดา แก่นสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายธนโชติ พาที

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายปาณชัย ขุ่มด้วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายมงคล สุจริต
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายอนวัฒน์ โคตรโยธี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สมีดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

พิลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายพงษ์สง่า ไสวงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายณัฏฐ์ หวานเหย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงตรีดาว คงแดงดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงยุภาพร หาวัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุพินดา นาภิรมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ การร้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงประนิดา เทศนะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงกมลฉัตร กุลวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงศศิพร สมีดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายจิรภัทร แสนโสม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายฐศรกฤต สมอนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายนราธิป ประทุมรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายกฤช บรรลือทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปาม่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงขนิษฐา พิมหานาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงพัชรี พืชผักหวาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุจริต
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา พืชผักหวาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายนวพล น้อยตำแย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง วัดมัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายธีรธิษณ์ สรศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ท้ายรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายอลงกรณ์ ชุมวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา ขันทะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงเพรชพลอย โพธิทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงนันทการ สีมาวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวาสนา ปกกาโล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายปฏิภัทธิ

์

ศรีรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงนีรนุช ขันทะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงบุปผชาติ ทองเพรช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

วัดศรีบุญเรือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ สำราญบำรุง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายศักดิเศรษฐ์

์

ขุนจร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายคามิน จำปา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงณัฐสุดา โจ้นแพง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงอภิญญา ทองแพง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา พุทธละ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงนพมาศ ข้อตุ่ย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สวัสดิเอือ

์ ้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงชฎาพร ศรีวิบูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงพานทอง สอนจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงฐิญาณี ผ่องใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงจิรนันท์ พุทธละ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญไพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงเมษา โคตรคำภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุดดาซุย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงนันฐิวา จันทวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี ทองคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงกนิฐฐา เสนาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงอริสา สุวรรณมาโจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนัทธมน ลุนจันทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงปยธิดา สิทธิบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงพิมยาดา อุทัยกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา สอนจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดาวช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงรุ้งนภา แสนสมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงจิตรพร ยศธสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงรัชฎาพร โควิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงกรกมล เสาศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง วัดบูรพาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ปาโท
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายดนุพร พานโน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายจีรภัทร มีคำทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายณัฐกร แปชน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายภูฉาย ใจดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายวัชรพล แสงโพดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ พัฒน์แสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายวุฒิชัย ทานา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายเอือกูล

้

ปองนิล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ ปาโท

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายณัฐดนย์ เศษมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงเก่งนรี วงศพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงนลพรรณ สมพรชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงวริษา ชาวเขียววงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงติวารักษ์ อินทรมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงอรัญญา พระคุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ชูอินทร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงจอมขวัญ จันทวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงเขมิกา คอนพะหม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงประวีณ์นุช กอสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงพรพิมล สิโล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ ชนะบัว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงณิชกุล เสาร่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมกำเนิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตรบรรจง
๑๐/๒๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายกิตติพร สมออ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายดุสิต ทุมสุด
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายธนภัทร จันทร์ปา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายสุปวีณ์ ศรีพรมใต้
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงปนัดดา แสงสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ บรรยง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงนัฐริกา ศรีวิชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๘๙

นายศุภวิชญ์ ทุมพัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๐
นายทินภัทร นามพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวสุรางค์พิมล อัสจรรย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๒

นางเจียง สุริยมาตร
๒๐/๑๐/๒๔๘๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๓

นางเด็จ ลองศรี
๑๐/๑๑/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๔

นางเคน หลวงชาญ
๑๔/๐๙/๒๔๘๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๕

นางนาง งาสีแดง
๑๐/๐๘/๒๔๘๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๖

นางบุญหนา ไชยสันต์
๑๕/๐๑/๒๔๘๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๗

นางหนูสิน จันทร์แสง
๑๕/๐๓/๒๔๙๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๘

นางทองสี สุทธิโส
๒๔/๑๐/๒๔๘๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๒๙๙

นายทรง หลวงชาญ
๑๓/๐๙/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๐
นายอำนวย ศรีอัดชา

๑๔/๐๑/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๑
นายเลา หาหลง

๑๗/๐๑/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๒
นายอุดม พรหมมานุรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๐๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๓
นายไสว สัปทน

๒๓/๐๓/๒๔๘๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

วัดสวรรค์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายธวัชชัย ธานี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงสุภัสสรา พรมสีดวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายธนภัทร ยาเทพ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงณัฐวัฒน์ จันทะรัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายคุณากร ไสโม้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายพรชัย อินนอก

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายกฤติมา พลายเนาว์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ทับหัวหนอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายกิตติพันธ์ โยสาพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายกิตติพงษ์ เรืองสมบัติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายกริดศนัย
เหลือมทองหลาง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายจุฑาภัทร์ สิมพล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายชยาวุธ พลที
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายเตชิษฐ์ โยสาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายพลากา สุระศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายยงยุทธ แก้วอาษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายลีนวัตร สุวรรณหงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายวรรณชัย เพาะบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายสรยุทธ ศรีจูมพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายอรุชา ทะโคด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายนฤดล เมืองขวา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงปริยาภัทร สังธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงรัตนวดี โสภาประทุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงอังคณา ดอนลาดลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงอัญชิสา ทะโคด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงอารยา นาน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังม่วง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เจริญใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ประวันเทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงรัตนาวี โคตรศรีเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสรัล พรมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เวียงอินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายสหรัฐ แสงสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายยรรยง โคคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงพิยดา ค้ากระบือ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายวรายุส ปะทะวัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายถนิมพงษ์ พุทธบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายสุทธิราช ชมพู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงแพรววรรณ เจริญใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงธิดาปกรณ์ ขันเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงลลิตา วาสนาชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายธนดล บัวบรรเทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงอุษาวดี พุทธบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงสิราวรรณ สีดำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงธิตินันท์ วรบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายภานุวิชญ์ ลมมนตรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายธนพล หาดจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายรพีภัทร พรมแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายบูรพา มาประโล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายวรเมธ สังข์ทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงเบญจพร สุวรรณหงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ น้อยตำแย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงทิพติญา ไชยแพน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเขมิกา แก้วภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพิริษา หยวกพิมพ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาวเอมอร สมอหอม
๐๗/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโสกนาค วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายวีรภัทร ชูเสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายเจษฎา แถมจอหอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงจิตติมา ศรีคุณโกสุม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีพรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงอริสรา สมอหมอบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมอคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโปง วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๖

นางสาวเยาวภา กาสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๗

นางสาวอภิชญา แก้วอาษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๘

นางสาวนิรมล คำปอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา วัดโชติการาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงอนัญญา อินธิแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายอนุชิต อู่เถือน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอรญา คำมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๒

นางสาวจริยากร สีหามาตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๓

นายธนากร สีน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๔

นางสาวพรวิภา ไปไหน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๕

นางสาววนิดา ปดตาระโพ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๖

นายศุภณัฐ เพียรแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๗

นางสาวชลดา ประโพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๘

นายธนรัตน์ สู้สงคราม
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๗๙

นายนันทวัฒน์ ประวันตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๐
นายภานุวัฒน์ นาทาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงกัญญวรา วงละคร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายจิรวิทย์ ธงฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายนฤสรณ์ สิงห์หาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงกฤตยา เซ็งแซ่
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ เซ็งแซ่
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงรุ้งนภา เฮียงสาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ วดีศิริศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายสราวุธ แสงจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสรินธร บุญผาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุดา มุ่งเกิด

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวสุภา คำบุรี
๑๕/๐๒/๒๕๓๓

สำนักงานสรรพสามิตพืนทีขอนแก่น(สาขาพล)

้ ่

วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ จำปามาตย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สนิทเชือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงปภาวี ปริวันตัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายพงศพัศ บุญสมภพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงพิริษา เตียงไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุนันทา ตะโกสีย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงวิยดา จันทมาศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงศิรประภา ปานชาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงแพรว โยแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายกิตติพร พาหลง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

คงนำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงทิพย์จุฑา จันนามอม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงทิพย์ประภา จันนามอม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงธิดาพร ดวงธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงปารวี วรรณกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ มืดอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงวิจิตรา คะเหลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายสมพร มะแพทย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอรพรรณ แวนจันทร์ลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายกิตติพงษ์ หิปสสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ พลช่วย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายภูวนัตถ์ ไทยลาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายคชพล สีกล่อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายจุลจักร จันทร์หอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายปฎิภาน บุญจง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงปยดา โยประทุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายภานุกูล นาหนองตูม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายภูตะวัน พลมาตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทาสี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงอรสา จันทาสี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงฉัตรกมล คำภูษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงธิดา จันทาสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงปวีณา คำภูษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายปงปอนด์ กุลวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงศรีประภา ดอนหัวล่อ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอภิณัฐตดา เกตุลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เจริญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายกัมปนาถ พรมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายก้องหล้า มูลราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บุเหลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายธวัชชัย กุลวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงนิพัชชา โพธิเวียงคำ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงปรางวลัย อดใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงปริศนา จ่าบาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปยะดา บัวทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงพัชรี หวังดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงลักษมี ใสบัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มแสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงวรัญญา สุพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญจง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีทาสร้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุธิดา หล้าชน
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชนะพจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายสุรเดช ชนะพจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเปรมฤดี โคบาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงพิชญา นาไชยเพิม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงกุลญาณิน ประวันจะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงพิมพิลา สีมาพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงวรรณภา ชัยนาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงแพวา นุเวช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายธนารัตน์ กุลวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายนัฐวัฒน์ โคบาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงลักษณารีย์ ประวันนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายจิรภัณฑ์ จ้ายหนองบัว
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์ชอบ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงภัคจิรา โอปาก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายวีระยุทธ บุตรวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายหงษ์พนา สายทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ทามูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายอดิศร ลีคะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายจิรยุทธ เรืองเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล ทองเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงอรปรียา ปลืมกมล

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงปยะมาศ ทองไทย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ต่อศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แหลมไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สายคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายวิษณุ บุญเกษม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงกาฬบุหนิง ปากเคียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายอิทธิเดช เมฆมนต์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายมาตุภูมิ อุปนันท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ภูมิวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงกาญจนา นามฮาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายฐาปกรณ์ กองกะมุด

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยา วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงจินตนา ฟองแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยา วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดอนเส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยา วัดชมภูคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร ฤาชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงนริศรา พรมสีดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เทียงตรง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจันทิมา ธรรมนิยม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรีทะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงจิตราภรณ์ คำวันดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายปณณธร เสนกระจาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายรัชพล คำศักดิดา

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ ผาจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

วัดสระทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงนิภาพร เพียชามาตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์   

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ภู่นิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๔

นายชินกร ทองลุน
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงพลอยไพริน ประทุมโสม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายจิรัฐิพร ภูหลาบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๗

นายนงลักษณ์ เหล็กชืน

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายธนพล พรมตู้
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงพรกมล จำพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายชยพล จันโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๑
นายสมมาตร โคตรมี

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดศรีประทุม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงศรัญญา จันทเขต

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงกนกพร ปานพรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายกลทีป ดีพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายจตุรงณ์ วงค์ไชยา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงชมภูนุท ฝายจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงฐิติฐานันด์ นาคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงทิพรัตน์ สิงสนัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายธีระเดช ตุงชัยภูมิ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงนิภา ประวันจะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงพจมาน ช่วยนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงวรรณนิษา มูลณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ นนทะศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายสุกรานต์ มีศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงอิศรา พิมภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายเสกสรร แข็งขยัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๗

นายนรากร ช่วยนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายสาคร ผลาผล
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๑๙

นางสาวกรนิภา เมลเกิล

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๐
นางสาวฉัตรนัฐดา ช่วยนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๑

นางสาวชนม์นิภา โยธานันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๒

นายธนาวุฒิ ขอนทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๓

นางสาวพิชญ์สินี พิทักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๔

นางสาวอัญชนา เค้าเหลือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๕

นางสาวอาริยา หนูนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๖

นางสาวเมธิกา ผลาผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๗

นางสาวสุรีชา นาหล่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงชืนกมล

่

ประชุมฉลาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ราชตังใจ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงนิภาพร พิลาวัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๑

นางสาวธิดาพร ยิงเรงเริง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๒

นางสาวนุชรีย์ ชัยอาวุธ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๓

นายสมจิต สีหอน
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๔

นางสาวสุคันธามาศ โฮเมืองนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๕

นางสาวสุจิตรา บุญเพลิง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๖

นางสาวสุดารัตน์ ชาสำโรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๗

นางสาวสุดารัตน์ พึงไพศาล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๘

นางสาวสุธิดา บุตรศักดิแสง

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๓๙

นายสุรชิด เสือปลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๐
นายสุวัฒน์ สุหะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๑

นางสาวหฤทัย ทิพย์สุริยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๒

นางสาวอรอนงค์ โนนยะโส

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๓

นางสาวอรัญญา พรมขุรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๔

นางสาวอารีรัตน์ ตะโกสีย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๕

นางสาวอินทิรา ต่อติด
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๖

นายเกษมสันต์ ชัยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๗

นายเจษฎา ชานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๘

นายเมธี พิทักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๔๙

นายเอกพล พันธ์ใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๐
นางสาวโสวดี พลกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๑

นายกฤษดา สมน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๒

นายกันทรากร ไทยน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๓

นางสาวณัฐรดี คำภิรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๔

นางสาวดวงตา แก้วสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๕

นายตรีภพ แก้วภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๖

นางสาวนิตยา ฉายชัยภูมิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๗

นางสาวปริฉัตร นาปาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๘

นางสาวภัทราภรณ์ สกิดขวา
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๕๙

นายภานุวัฒน์ ปะวะเข
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๐
นางสาวยอแสง ชินแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๑

นางสาววาสนา แสนนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๒

นายวุฒินันท์ วะการินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๓

นางสาวศิริลักษณ์ ประสารโชค
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๔

นายสุขุม สิงห์ชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๕

นางสาวหยาดนภา โคนชัยภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๖

นางสาวอมรรัตน์ นาปาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๗

นางสาวอรวี ด่านชัยภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๘

นางสาวอาทิตยา ตอชัยภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๖๕๙/๑๕๖๙

นางสาวจันทิมา สุโข
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๐
นายสุธารา แก้วพิภพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงดารินทร์ สมัครไทย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายภาธร ขันอุย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซงดานุช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ หีบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายเดชฤทธิ

์

รางศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายสิทธิโชค บุญภูมิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงนันทพร ปองกันภัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงปนัดดา ยุพลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทะโชติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงพรธิดา น้อยคูณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงยุวดี จุ๊ดศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีธรรมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงอริษรา ตาพัว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงพิณศรี พหลภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงภาวิณี ทุมสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวธิดา บำรุงทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๗

นายจีรวัฒน์ กันหาเล่ห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๘

นายนันทวัฒน์ ธรรมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา มุกดากิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายฐาปกรณ์ กันหาเล่ห์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายคุณากร วงษ์พระจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงนภัสสร ดอนวิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงเปรมดิวดี

์

แก้วเก็บคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงวนิดา มุ่งแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงมุฑิตา ลากุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์พระจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายภัทรพล ศรีอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายเมคา ย่องวังปลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา เถาทิพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

โพธิทุม

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงนำฝน ต้านทาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ มาตทวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงเกษราภรณ์ มาตทวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ตุลยกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงปพิชญา ดวนขัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทัดทาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงสุภาพร โคตรเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายกฤษฏางค์ ศรีพิลัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ กิตติญาณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงรัตนา ช่างสี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บัวหนอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงเกวลี แก้วจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายจิตนพงษ์ เครือเนตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายชินวัตร แสนสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สามะรีย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายวัชรพงษ์ เบอร์ไทสงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายธีรชาติ โทนหงษ์สา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายทิชานนท์ ชัยจันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๐
นายเจษฎาง จันทร์เมือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธนกร จันล้อม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายปริญญา ประวันเนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงรัตนา ศรีชมชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงเนตรดาว บุญฉลวย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงพูนทรัพย์ เหล้าเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายวทัญู ศิริเชิดฉันท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์แพง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุนิษา เลียวเรียน

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๒๙

นางสาววันวิสาข์ ศรีหนองแสง
๒๔/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๐
นางสาวพินธุอร อนุศรี

๓๑/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๑

นางสาวอภิญญา สุโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๒

นางสาวทิพย์อักษร เหง่าบุญมา
๐๕/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๓

นางสาวเครือวัลย์ ศรีลาศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๔

นายณัฐวัตร แก้วใส
๑๑/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๕

นายทักษกร ชุ่มอภัย

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายจักรินทร์ โยทองยศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสมิตา มาตรา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกนกพร พินิจมนตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงจารีย์ โบสถ์นอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายโกมุท คำดำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงพัชนิดา โสนาพูน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายกิตตินันท์ เหล่าบัวดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายชนม์กานต์ จันประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายชัยพร ชวนศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายชาติตระการ แก้วโก

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันอุตส่าห์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายธวัฒน์ชัย ไผ่นอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายนพวิชญ์ หล่อเจริญศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ รศพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายปฐมพงษ์ พลเทพ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายปรีชาพล ลมมูลตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายพชรพล พันธ์ชาติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายพัชรพล กาญจนพูนสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สอนนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายพุฒินาถ คุณวิชิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายภัทรพล เกตุภูเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายภาคิน สมอหมอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ บุญเจือ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายศุภชัย ปุนไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงกัลญาภรณ์ พรดอนก่อ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงเกษฎาพร นาราษฎร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สีหามาตย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แพนไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงธัญญพร รักสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงนภเกตน์ หวังอาษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงนิพิชณน์ พรหมสังขกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงปรีดียาภรณ์ กล้าจงยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงสายฝน อุดมวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เชาว์ไวย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายธนพงษ์ ด้นกันเดช

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายวุฒิชัย คำพิมูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงกิตติสิรินทร์ กาสังข์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงอัญชลีกร ทัศนิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงเอือมแข

้

จันทร์เอน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา วัดนิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพัสกร รอบคอบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงศรินทร์ดา ศรีวงษ์ศา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงอัญชลิกา นาคูณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญโพธิเตีย

์ ้

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงพุทธิพร บุญโพธิเตีย

์ ้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ แก้วคำกอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงอริยา อาษานอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศุภชัย วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายนันธวัช พรมดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายปริวัฒน์ ด่านจง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายอิทธิพล ดีแปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงจันทภา ดีแปน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงปรินดา ผาดนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีขร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงอารียาภรณ์ รินน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายจักขุมา ปสสาวะโท

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ ใจคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงอาภัสสรณ์ สิงเทพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายพีระพล ประภาวะเก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายศราวุฒิ เหล็กเจ็ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายสัตตยา โคตรตาแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงชนิดา เบ้ามา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ สาระพรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนำฝน โคตรศรีเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงนิภารัตน์ สมศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายชิณวัตร ลิงไธสง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายทิวา อุ่นสำโรง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายธนากร เตคำหันต์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ชุมนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงปนัดดา สุริวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงพรพิน พงษ์ไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงวิภาวดี ยีหลง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงศิรินภา ศรีขร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงอรอุมา พรมศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงชนัญญา นาหนอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงธนิตตา พลเมืองดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดศรีสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายกฤษาพงษ์ เพชรเสนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายดนุสรณ์ งามพรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายอรรถพล โทแหล่ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงณัฐชา เข็มไทย
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงทิตยา ชัยมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงบุญจิรา ธรรมกัณหา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพรรวษา บุตรประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงภัสรากร แสงลุน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงวรนุช ชิดนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงวินิทรา โชคตืน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงสิรินทรา นามไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ สีหามาตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงอรนภา โทแหล่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายพงพัฒร์ กะลาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา บรรยง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงณัฐเมรี คำราช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงนพนัน มาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงนิภาวัลย์ สามลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงพิมนภา กุดมนต์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงวิภาพร จำปาทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ประทุมตะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๒ เด็กหญิงอนันญาลักษณ์
ฆ้องชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายกฤษฎา จำปาเสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายกิตติกวี

์

พลรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายกิตติชัย มิงขวัญวัฒนะ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายจารุกิตต์ จันทะรัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายพีรภัทร บุราณรมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวุฒิชัย ใจทัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ ปุราชะธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงนพรัตน์ กตัญู

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงนาตยา มะลิโค
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขำผา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงพรญาณี เบ้าจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงวันวิษา ศรีทับรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงวาสนา อาสาสร้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงสุนิสา ธรรมกันหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงแสงเทียน สิมขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงอาทิติยา วงค์พุทธคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงอารยา พลเยียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายกฤชณรงค์ แก่นวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายจริยะพล มีไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ขำผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ ดีเดิม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงวริศรา วัจนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงวิจิตรา บัวศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงอรนุช ปกธงชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน

วัดปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายกันตวิชญ์ นาหัวนิล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ โยธานนท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ สินรีแซ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ คลังกลาง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลังกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายเด่นภูมิ สุมาดง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ มีคำทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายจิรพัส ฐานไชยยิง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายชลชาติ ศรีอุดร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๖
เด็กหญิงปริญญาพร แสงทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงศดานันท์ แสนโท
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอิสริยา หมืนหลุบกุง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงเมทินี นาไชยเวศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๑

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์สาวัต
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๒

นางสาวนุจรี ปานิโก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวรวิทย์ ภูกองไชย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๔
นางสาวอรรถญาพร สู้ศึก

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๕

นางสาวอินธิรา อินแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๖

นางสาวกนกวรรณ ลุนลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๗

นายกลวัชร นุบาล
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๘

นางสาวณัฐกานต์ ไชย์หัต
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๗๙

นายณัฐสิทธิ

์

สุธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๐
นางสาวพรธีรา สอนโว

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๑

นางสาวพานิดา วิโย
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๒

นางสาวภัทราภรณ์ บุญหาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๓

นายวรวัฒน์ เล่ห์กัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๔

นางสาวศศิณัฏฐา ทองเหลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๕

นายอภินันท์ โสรสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๖

นายอัตถพงศ์ พรมโคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๗

นายไพรวัลย์ โม้ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๘

นางสาวนวพร เบ้าดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๘๙

นางสาววนิดา พิจารโชติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๐
นางสาวสุภานัน แสวงสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงพรไพลิน ขอแช่มกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายเกรียงไกร แก้วบังสัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายเมทณี ปรักมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เนียมเกิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงวิไลพร นามวงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายณัฐพล ไชยมงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงจามจุรี มาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงจิติยา พลเยียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เพ็งหนองฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงฐิติพร ฐานไชยยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงนภัสสร ทองหนองยาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายนัฐวัฒน์ ขามพะลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงปทุมพร คำไข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายพิชิตพงษ์ พรมโคตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายพิธิวัต มหาหิงสุ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายภรากร ศรีทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายภูริช พันรัต

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงวิภาดา ลามเพ็ญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ แก้วบังสัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงศิรินันท์ พงษ์โภชน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอนุธิดา ทองถิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงเมธาวี ชาปญญา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงจิตรา บรรจงกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายนภดล สกุลพรหม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายวิทวัส ทองราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายไมตรี วงษเส
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงกนกนิภา โคตรฮุย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงกัลสุดา คำพิละ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายครรชิต เนืองภักดี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายจิรายุทธ ด่านสำราญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายธวัชชัย บุญใบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ท้าวหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายวรวิช คัฒมาตย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงชฎาวรรณ วรรณพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายธีรทร โตสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายนวมินทร์ สำราญบำรุง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายบารมี เมืองแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงปวินนา ภูตาเพิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายพิพรรธ ไชยคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงมนทิชา สุดาบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงรัชชิญาภรณ์ พลแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายวรวัฒน์ โชระเวก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ เพชรสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงศุภกร ประชา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอภิรดา วงษ์ช้าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงกิตติมา พรรคทิง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายต้นตะวัน ปองชาดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงพรกมล มาโดน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายมินทดา ภูมี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายศุภชัย แสงบัณฑิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายสุรพัศ ภูมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงอลิสรา กำสมุทร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ อุ่นจันที
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายผดุงชัย วงษ์ช้าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงวิภาวดี เพชรดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายศรายุทธ ต้นโลห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายสิทธิพร สัจนวล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายกฤษณา หนองผือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อาจวิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงคณาธิป รักษาบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงจิตราพร แสนมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทศิลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงธัญพิมล มูลศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนองผือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธัญสมร สำเภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ หลอดเข็ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายวิชชากร สวัสนาที
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงวิชญาดา โสดาวัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายวุฒิภัทร หอมสมบัติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายณัฐชนน บัวโสกเชือก

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายพิทวัส อักษรศิริ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๒

นางสาวอรอุมา ถีวุตตา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๓

นางสาวจันทร์จิรา เล่ห์กัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงวทันยา นาคูณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๕

นางสาวจันทิมา โฮมบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๖

นางสาวชนิตา ฟุงพิลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๗

นายชินวัตร แสนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๘

นายวิทวัส ยาตาแสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๖๙

นางสาวเกวลิน พรสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๐
นายณฤทธิ

์

จิตวิขาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๑
นางสาวเพ็ญประกาย เรือนคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๒

นายอนาวิน พรมไว
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๓

นางสาวปวีณา จอมศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๔

นางสาวอิศรา เซียงว่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๕

นางสาวหัสดี ลุนดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๖

นายเรณูวรรษ ลำมะนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๗

นายธรณ์เทพ สืบคล้าย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๘

นายภูมินทร์ แซ่โล่
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๗๙

นายฉัตรชัย โฮงพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๐
นางสาวมะลิวัลย์ เจริญสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๑

นางสาวแพพิไล ภูสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๒

นางสาวธนพร หลวงอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๓

นายสุรศักดิ

์

หุ้นชัยภูมิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๔

นางสาวนิธนาฎ กองแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๕

นางสาวพัชรินทร์ ดวงมณี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายอดิศร อาจดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายธีรพงษ์ เจือจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๘

นางสาวสรัลพร ฤทธิไธสงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายปยวัฒน์ สุกำปง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายคมสันต์ เขียวเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายศุภกฤษ ขุนเดช
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์สา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงยุภาวรรณ เกตุภู
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงนิรมล พันเนียม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ วัดบริบูรณ์  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายก้องภพ วิชาโครต
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายภูมินทร์ วิชาโครต
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษโวหาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายฉัตราวุฒิ ทองพิมพ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายธีระพงษ์ โคโตสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงธณัชพร คามะนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงนุชนาถ โชคสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศิรินภา พลเสนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๓
นางทองเหลือง เย็นใจ

๐๔/๐๘/๒๔๘๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๔
นางสวาท มังคัง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๔๘๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๕
นางพิกุล ยางเลย

๐๑/๐๔/๒๔๘๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๖
นางบุญมา แสงฟา

๐๑/๐๑/๒๔๘๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๗
นางห่วง พิทักษ์รัสมี

๐๑/๐๒/๒๔๘๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๘
นางกำจัด เหล่าอุด

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๐๙
นางปราณี สีสัน

๒๑/๐๕/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๑๐
นายโสภัณฑ์ จันทร์เรืองศรี

๒๒/๑๐/๒๔๙๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๑๑

นางคำพอง เงาะปก
๐๑/๐๓/๒๔๙๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๑๒

นางยุวธิดา ดาจักร์
๐๔/๐๔/๒๕๐๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ขก ๔๖๕๙/๑๙๑๓

นายเอกชัย เพชรก้อน
๐๔/๐๔/๒๕๓๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๕๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๖๕๙/๑๙๑๔

นางสาวสุภัทรา นลาคุณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

วัดสะอาด  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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