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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๗,๗๔๙ คน ขาดสอบ ๕,๗๒๔ คน คงสอบ ๑๒,๐๒๕ คน สอบได้ ๙,๓๒๑ คน สอบตก ๒,๗๐๔ คน (๗๗.๕๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายนัฐพงศ์ หมืนแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายธนรัฐ อดทน

๒๖/๐๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวพรนภา จันสีหา

๐๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาววิชุดา ทรงสังขาร

๒๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวภาวิณี ชิณวงษา

๐๑/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวขวัญชนก ตุ้มสีคูณ

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นางสาวณัฐพร ศรีตาล

๑๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวนันทนภัส ภูมี

๒๐/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวรัชนก ดวงอุปมา

๒๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นางสาวธิดารัตน์ ไชยทองยศ

๒๐/๐๙/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวธิดารัตน์ เหลือธิ

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวปยะธิดา คำบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นายรัฐศาสตร์ โซ่เชียงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณธรรมมา

๐๙/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นายธีระยุทธ เนืองชมพู

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวเจษฎากร ไล่เสือ

๐๗/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวจุฑามาศ ไชยสีหา

๐๓/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นางสาวสิรินพร มีพร้อม

๑๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นายสุวิชชา ตอโย

๒๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ มาตรา

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาวนฤมล แสนศาลา

๒๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๒
นายอภิสิทธิ

์

เบ้าเฮือง
๐๗/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๓
นายกลวัชร ตรงธิ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๔
นายพงศกร สมีแจ้ง

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๕
นางสาวณัจนันท์ มูลปลา

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาวสุธิตา กองเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๗
นางสาวจริญญา จันดา

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นายพงศธร จันทรเสนา

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นางสาวมนฤดี ดีแปน

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นางสาวนุชจิรา ลายโถ

๒๘/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นางสาวศุภนิดา ครองหินลาด

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นางสาวลลิตา มัชชิโม

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๓
นายธนาธิป ลาดบัวขาว

๒๑/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นางสาวอมรรัฐ จันทร์โสภา

๐๓/๐๔/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๕
นางสาวสุภาภรณ์ สีทานี

๒๒/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นางสาวดารณี ปะเตชะกัง

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นางสาวเจษฎาพร หงษ์คง

๑๗/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นางสาวกมลมาศ บุตเขียว

๑๔/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นายปยนันท์ ศิลาแดง

๐๕/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นางสาวอรอมล กิจอำลา

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นายวิทวัส เท้าเนาว์

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นายเอนก สุวรรณี

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวนิตยา แวงชิน

๑๕/๐๑/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นายจีระพงษ์ พิมทานาม

๒๓/๐๘/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นายสราวุธ พรมวัง

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาววิมาลัย สร้อยโยธา

๒๙/๒/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวปริญญา จันทร์สีหา

๐๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นางสาวศิรินารถ ก้อนศรีษะ

๑๑/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๔๙
นางสาวอรวรรณ พ่อนามแดง

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นายชินกรณ์ หุตาชัย

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นางสาวชนนิกานต์ กลีบจอหอ

๒๓/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวประวีณา โนนทิง

๓๐/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวผกามาศ จุดศรี

๒๓/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นางสาวภาวิณี ปลืมชัย

้

๑๒/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาววรรณรัตน์ เสนบัว

๒๕/๑๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวจิตราภรณ์ เจียมโฆสิต

๐๘/๐๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวสุดาวรรณ ราชชมภู

๐๓/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นางสาวณภัทรศร แก้วล้วน

๒๙/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวชนาพร หงษ์คำ

๒๖/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นางสาวปรารถนา สีโสดา

๐๔/๐๔/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นางสาวปริษา พชรวสุกุล

๐๔/๐๖/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายกิตติวัฒน์ คุปติวงศ์รัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายจรัส ไชยปราบ

๑๗/๐๑/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาวศิริญญา อินกอง

๑๙/๐๒/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นางสาวพัชรนุช ราชมนตรี

๓๐/๑๐/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวรัศมี อุ่นอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวสรารัตน์ แลเชอกู่

๒๐/๐๔/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นางสาวอรกัญญา เจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นางสาวจิฎาภา แสนสายเนตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นางสาวนิตยา พลศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นางสาวรสชรินทร์ เขียนคำศรี

๑๐/๐๙/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นางสาวขนิษฐา จำปา

๑๘/๐๙/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิพรักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นางอาภากร พลงาม

๑๐/๐๓/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นางชฎารัตน์ ลิตลคร

๐๑/๐๓/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นางสาวนพรวพรรณ คำวิลัย

๒๙/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวสุริย์ริสสา มาลัยเถาว์

๑๕/๐๘/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นางสาวนุชรินทร์ พันทอง

๒๘/๐๔/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นางสาวคำมะณี บริศรี

๒๘/๐๔/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นางสุรางรัตน์ แนบกลาง

๐๙/๐๕/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวชุติกาญจน์ หล้าแขก

๒๘/๐๑/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นางเกษรินทร์ ปลอบเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวอาภาพร ภูสอดศรี

๑๒/๐๕/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นายนิกร พรมคำมูล

๑๗/๐๑/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวทิฆัมพร ประมะคัง

๐๓/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายจิรวัฒน์ ดีสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวมัฌิยากร พงษ์ประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวนันทนา ประวรรณถา

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวกรรณิกา นาเลาห์

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวศิริลักษณ์ อรรคฮาต

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวสุภาพร อินอาจ

๒๗/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวกรวรรณ ข้อยุ่น

๒๖/๐๑/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นายธนรัฐ พลยางนอก

๑๕/๑๐/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นายสุทธิรักษ์ สุทธศิริ

๐๔/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นายอัจฉริยะ สะเดา

๒๘/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นายวิรัตน์ ปองเรือ

๑๓/๐๖/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวอัญชลีพร ชวาซุย

๐๖/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวศศิธร พืชผักหวาน

๑๙/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวศุภนิดา สิมณี

๐๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวสุมาลัย บุญเสงียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวอนุธิดา เกษมาลา

๒๘/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวอารียา หวานเหย

๑๘/๐๔/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นายศราวุธ จำนงกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นายสิทธิชัย เอือกิจ

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางนฐนนท์ นุ่นอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายกรวิทย์ กาบไกรแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นาเพ็ก

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธนพร ถากง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายอาทิตย์ เอติรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี เพียแก่น

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงพรนรินทร์ พิมพ์คำไหล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงสุปราณี หาปูทน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงอทิตยา นครศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงสโรชา สมีใหญ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงทิฆัมพร โรจนะชาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงธนวรรณ โพธิปสสา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงอภิชญา ทิพย์รัตนมงคล

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงชญาดา จันทะปดตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงอารียา จาริชานนท์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ลายศิลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายนภัสกร อินทศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายภานุพงษ์ จาริชานนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธนกร คำสาแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายสดายุ หยองเอ่น

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายศรายุทธ เรืองแหล่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายเนวิน เหลาหลอด

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธนากร ดอนสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ จาริชานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ หยองเอ่น

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายอาณัติ ชัยชนะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงสายธาร ศรศักดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงชลธิชา ดอนเชียงใหม่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายพงษ์ธเนศร์ ศรีกลชาญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายสหรัฐ เขียวโสภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายศุภณัฐ รัตน์บ้านด่าน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายจารุศักดิ

์

นามวัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ทะกอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรศักดา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ พิมพะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอภิโชค นาน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงปาริชาติ สีนามหวด

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงเฟองฟา นาคอก

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงภัททิยา สุดจันฮาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงวิลาสิณี ไทยอ่อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงอารียา ทีวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงธิดา แก้วศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๔๙ เด็กหญิงจริญญานันท์
แซ่คู

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธันวา มีอนันต์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายวุฒิไกร สมพรจิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายจักรภัทร พิทักโยธา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วลือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายดัสกรณ์ พิศณู

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายกฤษดา ทองมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงกัญจนพร คำซาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงชลทิดา ศรศักดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงนฤมล แก้วลือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงพรไพลิน นันท์ดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์โฮง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา มาภิรมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุธิดา ราชนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงกุลณัฐ เจียมภูเขียว

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงปยาภรณ์ พรมจักร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายราชัน บุตรดาน้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงชไมพร ศรศักดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงญาณิศา บุญเลิศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงพัชรพร นันท์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงยุวัลย์ดา ชัยขันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงรุจิรา กำหยุก

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายสุริยา เมืองสนธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๒
นายชยุติ รัตนวิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๓
นายธีรวัฒน์ ไชยสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๔
นายนันทวุฒิ ชุมพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๕
นายพัทธพล คุณารักษ์กร

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๖
นายภานุวัฒน์ สิบโท

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๗
นายวงศกร ปานิคม

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๘
นายวิราช หลานวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๗๙
นายศิรสิทธิ

์

คำมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๐
นายเทียนชัย คำมูลมาตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๑
นายเปรมศักดิ

์

ประจวบบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๒
นายเสกสันต์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๓
นายเอกริน บุญคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๔
นายเอกวิน วงษ์เบาะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๕
นายอิศรา แสงหาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๖
นายอำพล มีดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๗
นายกิตติพงศ์ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๘
นายตรัยคุณ ภูจอมจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๘๙
นายธวัชชัย ธิเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๐
นายนพนัย สิทธิเลาะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๑
นายบุรินทร์ พาลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๒
นายพงศกรณ์ สอนนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๓
นายพันธกานต์ แสงตาวัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๔
นายศราวุธ ศิลาวิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๕
นายสวรักษ์ วงษ์จันทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๖
นายอนันต์ พระศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๗
นายจักราวุธ จันทะโยธี

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๘
นายชัชนันท์ สอนถม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๑๙๙
นายปฐมพร จ้อยภูเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๐
นายพิทักษ์ ใจสุกใส

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๑
นายวรพล ชุยทะเสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๒
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณขวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๓
นายสันติภาพ อินทรส

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๔
นายอนุชา เกษรลำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๕
นายอรรถชัย นาคสุก

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๖
นายกฤษดา จุฬารมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๗
นายขจรวิทย์ มุ่งเขตกลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๘
นายทิฆัมพร ชารีทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๐๙
นายนริศ แสงแสน

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๐
นายภูวนัย ทำนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๑
นายวรยุทธ ขันติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๒
นายศราวุธ ชาบุญมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๓
นายสรพิชัย สะระศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๔
นายสุพิชัย ศรีวิชา

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๕
นายอดิเทพ ทาสะอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๖
นายอมรเทพ นารี

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๗
นายจิตติ ยาวเต่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๘
นายณัฐกณฑ์ พิทักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๑๙
นายธีรยุทธ จะโนรัต

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๐
นายธรรมนูญ นะสุพล

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๑
นายวีรพล เทือกเพีย

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๒
นายศตวรรษ ดวงดีมูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๓
นายศุภกร ศิริสาร

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๔
นายสุธิกร บรรลุจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๕
นายอานันท์ โภคาพานิชย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

แสนโบราณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๗
นายธนดล ภูมิบุญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๘
นายธีรศักดิ

์

กิงกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๒๙
นายบพิตร เวียงอินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๐
นายรุจิโรจน์ พินิจมนตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๑
นายวัฒนา แพงงา

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๒
นายศุภเชษฐ์ สดทะเล

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๓
นายสุขวิทย์ ฐานกลางซุ้ย

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๔
นายอภิสิทธิ

์

ชาติศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๕
นายกิตติกร พิมพ์คต

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๖
นายจักรพงษ์ พานุสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๗
นายกฤษฎา ศรีนามบุรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๘
นายกิตติวุฒิ โนนโม้

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๓๙
นายณัฐชานนท์ นามสีฐาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๐
นายทวีศักดิ

์

พรมแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๑
นายธนพล สุดทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๒
นางสาวนิตยา ยารัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๓
นายมลไทย แสงสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๔
นายวุฒินันท์ เค้าเหลือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๕
นายศิริพงษ์ ชำนาญพล

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๖
นายสุรศักดิ

์

ตาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๗
นายสุริยะ โคชะดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๘
นายเทวราช เหล่าอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๔๙
นายเทพฤทธิ

์

มูลวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๐
นายธีระเดช ชิดหนู

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๑
นายเกียรติชัย สินสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๒
นายกฤษฎา เวียงนนท์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๓
นายธวัชชัย ทองโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๔
นายพัสกร สุกุมาลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๕
นายรวินันท์ ขุนหาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๖
นายวสิน ศรีจันโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๗
นายสหัสวรรษ ปญจวรรณา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๘
นายอมรินทร์ ดวงมูลลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๕๙
นายนครินทร์ ภูพิลม

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๐
นายพุฒิพงศ์ สมเผ่าวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๑
นายเกียรติศักดิ

์

ขอมเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๒
นายขจรศักดิ

์

ธรรมขันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๓
นายจิรวัฒน์ แจ้งพรมมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๔
นายธวัชชัย เค้าทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๕
นายปรีชา บุญจวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๖
นายพิฑูรย์ ทองสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๗
นายวิชญ์ภาส วรรณนิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๘
นายวุฒินันท์ จันทร์เพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๖๙
นายอัครเดช พลประจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๐
นายภาสกร ปะติโก

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๑
นายภูวนัย ภูเฮืองแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๒
นายมัยฤทธิ

์

มันทะลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๓
นายยุทธรัตน์ อรรคละน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๔
นายจักรินทร์ ดวงศรีฤทธิเดช

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๕
นายจิตกร กลางเหลือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๖
นายฐิติพงศ์ บุสนาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นายปติพงษ์ นพพระโสก

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายพิทักษ์ ทุมพร

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นายพีรณัฐ น้อยเล็ก

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นายภูมิพิสิทธิ

์

ข่วงสิมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๑
นายวุฒิพงษ์ โพธินาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๒
นายสุภนัย ยานุพรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๓
นายกฤษณะ โคบุตรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๔
นายธนชัย ขันตรีกรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๕
นายนวมิน น้อยสุวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๖
นายปรวัฒน์ คำมูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๗
นายภาณุพงษ์ จิกจักร

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๘
นายวายุ ศรีโนนม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๘๙
นายสหภาพ โสภาที

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๐
นายสิทธิพร ปากบัน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๑
นายเอกราช ทองล้น

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๒
นายเอกรินทร์ พงษ์กลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๓
นายวิริยะ ราหา

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๔
นายณัฐกานต์ บุญประโคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๕
นายธวัชชัย เสนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๖
นายปฏิภาณ ไชยโคตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๗
นายปยะมินทร์ สมสา

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๘
นายยุทธศาสตร์ สีหา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๒๙๙
นายอัฎษดากร ด่านลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๐
นายอรรถพร หลักคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๑
นายเกรียงศักดิ

์

ชิดเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๒
นายขจรเกียรติ บัวพุทธา

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๓
นายธนานนท์ แคนมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๔
นายเบญจรงค์ สีไว

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๕
นายบัญชา ศรีโนนยาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวปยะธิดา สังคำพัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๗
นายฤทธิชัย นารี

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๘
นายศราวุธ วงษ์สิงขาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๐๙
นายสหัสวรรษ ฤทธิฤาไกร

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๐
นายสุวัฒน์ มาจุฬา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๑
นายพุทธิพงศ์ คงอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๒
นายกฤษดา มาศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๓
นายกิติกร ไชยโชค

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๔
นายณลงกรณ์ ผาไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๕
นายณัฐวุฒิ มีคำทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๖
นายธัชพล ปานเนาว์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๗
นายธเนศพล นิตย์ใหม่

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๘
นายยศพล หัดโนนตุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๑๙
นายวชิรวิทย์ โคตรทองทิพย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๐
นายวิทวัส แกล้วกล้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๑
นายศราวุธ นนทะบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๒
นายสุวสันต์ อุปแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๓
นายอโณทัย คุ้มจันดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๔
นายขจรพงศ์ พรรณานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๕
นายจตุพณ โสนนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๖
นายเจษฎากรณ์ ทันชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๗
นายเฉลิมชัย วงศ์เบาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๘
นายฐิติกร แสงจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๒๙
นายณัฐพงษ์ โคตฮุย

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๐
นายณัฐวุฒิ เวชกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๑
นายธนภัทร ดาวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๒
นายธนาศิลป พลสูงเนิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๓
นายนฤดล ดวงมณีย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๔
นายปริญญา เสริมทรง

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๕
นายมงคลชัย เคนมงคล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๖
นายวชิรวิทย์ ร่องจิต

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๗
นายศตวรรษ พรมวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๘
นายสุวิทย์ หัวนิล

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๓๙
นายเอกฉัตท์ โมราสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๐
นายกฤษดา วระฆัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๑
นายจักพันธุ์ ย้อยกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๒
นายณัฐกิจ มะยุโรวาส

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๓
นายณัฐพล ศรีล้อม

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๔
นายธนวัฒน์ ผาจวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๕
นายนพเกล้า พาปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๖
นายปรัชญา สายอินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๗
นายพงษ์ศิริ บุตรจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๘
นายรักษ์พงศ์ ฟูกำเนิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๔๙
นายวรเมธ จันทร์โฮง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๐
นายวุฒิชัย ดวงสุขสุริยะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๑
นายสุริยา พรมศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๒
นายอรรถกร พระธานี

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๓
นายชาญณรงค์ เกือแก้ว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๔
นายธนวัฒน์ สงวนกลิน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๕
นายธีรพงษ์ พานศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๖
นายนราเทพ สิงห์คำโม

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๗
นายภาณุวัฒน์ คำอ้อ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๘
นายวสันต์ เกษสิมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๕๙
นายสิทธิชัย ทองทักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๐
นายอภิสิทธิ

์

คำสีทา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๑
นายกันต์ธร พลพิมพ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๒
นายณัฏฐากร จุ้ย

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๓
นายณัฐพล ก้อนคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๔
นายทวีศักดิ

์

สิงห์กาโม้
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๕
นายธวัชชัย วิลัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๖
นายพีรภัทร รัตนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๗
นายภูตะวัน สิทธิวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๘
นายเฉลิมเกียรติ ชนะสีมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๖๙
นายชุติพนธ์ โรจน์เจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๐
นายณัฐวุฒิ ผาสุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๑
นายนิธินันธ์ วรรณคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๒
นายฤทธิชัย ธรรมสุจิต

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๓
นายวัชรินทร์ ทิพย์คูนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๔
นายศรันย์ สมัครการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๕
นายศุภกรณ์ ทองโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๖
นายโชติพงษ์ นิมนขานิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๗
นายชัชวาล แก้วบุญเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๘
นายณัฐนันท์ ภูตระกาญจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๗๙
นายตะวัน จันดาเวียง

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๐
นายรชต ศรีสุทธิพันธ์พร

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๑
นายวชิระ คำสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๒
นายศุภณัฐ แสนสูง

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๓
นายกิตติพงษ์ จันดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๔
นายณัฐชนนท์ กางแม

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๕
นายปญจพล ทางนะที

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๖
นายวัชรกร คำเหลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๗
นายสิริพงษ์ ตีกา

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๘
นายสวิตต์ สร้อยสุด

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๘๙
นายสุวัฒน์ชัย เมฆวัล

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๐
นายอาทิตย์ สอนศาลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๑
นายจตุรวัฒน์ สิมสวน

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๒
นายชิษณุพงศ์ ปะวะละ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๓
นายณัฐพล บุญศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๔
นายเดชนรินทร์ ถวิลไพร

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๕
นายไตรภูมิ บุบผาโสภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๖
นายธนากรณ์ เหล็กสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๗
นายเมธา มหาจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๘
นายสรวิศ ผ่องปญญา

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๓๙๙
นายอนุชา ตราเงิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๐
นายอภิสิทธิ

์

น้อยโนนงิว

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๑
นายอภิสิทธิ

์

อามาตย์สมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๒
นายอิทธิชัย ละเหลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๓
นายธนกร สถาพรธีระ

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๔
นายจิรายุส รักษาพันธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๕
นายณัฐกร เผ่าบ้านฝาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นายธนะภูมิ หมีแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นายธนากร นามจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นายธรรมชาติ ก้อนเสมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นายบรรณฤทธิ

์

หารอ่อนตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นายพลวัตร พรมภาโส

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๑
นายภาคิน กริดรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๒
นายมาวิน ต้นดง

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๓
นายวัชรพงศ์ วงศ์ภักดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นายศราวุธ อรรคฮาต

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๕
นายสุวิทย์ คะสุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๖
นายอิศรา เหลือล้น

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๗
นายเมธี หารปรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๘
นายชาญณรงค์ เงาะเศษ

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๑๙
นายณัฐพล โสมอุบล

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวธนัดพร พิมคต

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๑
นายพบธรรม กองตัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๒
นายวรากร สงฆนาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๓
นายวิศรุต จุฬารมภ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวศุภรัตน์ มังสุไร

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวสุพัตรา จอมทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๖
นายอภิสิทธิ

์

บัวเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๗
นายอภิสิทธิ

์

ยศธะสาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๘
นายอัครวัฒน์ เนียมหอม

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวอรอุมา พยัคเฆ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นายกฤษณะ บุตตะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๑
นายคชาธร มณีสา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๒
นายณัฐวุฒิ ซาซุม

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๓
นายปยวัช ทองเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาววีรยา เพียจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาวอนัญญา

ปญจพรอุดมลาภ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๖
นายอนุชา ศรีลับซ้าย

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๗
นายอิทธิพันธ์ คำภาเกะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๘
นายพงศธร ภูกระเณร

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๓๙
นายพีรพัฒน์ บุญถึง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวคู่ขวัญ ทีรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๑
นางสาวชลธิชา ภูผาลินิล

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๒
นางสาวชิราพร ใจวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๓
นายณัฐวุฒิ สมมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๔
นายธารา วิภูสัตยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๕
นายนิธิพัฒน์ คำค้อ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๖
นายปยะ แสงเงินยอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๗
นายวุฒิชาต ทิพวัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๘
นายสุรภูมิ กัณหา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๔๙
นายอำนาจ อุปรังขานเกตุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๐
นายวัชรินทร์ พนาจารย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๑
นายนราธร มีปอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๒
นายธีรวัฒน์ มูลนิภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๓
นายบดินทร์ สุนประสพ

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๔
นายพิชัยยุทธ สาศรีรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๕
นายภาสวุฒิ สุวรรณรงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๖
นายสัญปกรณ์ พิมพ์ดีด

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นายอนุวัฒน์ เชือยังกาย

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๘
นายกิตติพงษ์ ปาโพธิชัย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๕๙
นายฉัตรสวรรษ สอนหมวก

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๐
นายธนพนธ์ ทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๑
นายจักรวาล ชะรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๒
นายชนินทร์ ศิลปประกอบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๓
นายต้นตระกูล พุทธสอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๔
นายธนภัทร์ มูลโมกข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๕
นายนราธร แสนศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๖
นายผไท ครยก

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๗
นายพลังพล นามโนรินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๘
นายอวิรุทธิ

์

บัวจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๖๙
นายกิตติกร แก้วบ่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๐
นายโชคเฉลิม บรรเทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๑
นายปยวัช ดวงอัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๒
นายพงษ์สวัสดิ

์

ช่างลาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๓
นายวัชรพงษ์ แก้วพรรณา

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๔
นายวรศักดิ

์

ล่ามแขก
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๕
นายศิวพล จันละคร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๖
นายอภิสิทธิ

์

ศิริอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๗
นายยงยุทธ เบ้ามูลตรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๘
นายสปญญ์ สิงห์สมบัติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๗๙
นายอนุติ เถือนโยธา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นายณัฐพงศ์ พันธุ์แสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๑
นายถิรวุฒิ ใจหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๒
นายธนภูมิ เมาะราษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๓
นายนราธิป รักษ์วิจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๔
นายปรินทร ถนอมพันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๕
นายพัชกร มหาโยธา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๖
นายสันติ วงษ์แก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๗
นางสาวจุฬาวัลย์ รัตนะโสภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๘
นายธนาวุฒิ บุญนาดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๘๙
นางสาวนัทวรรณ จันทร์หล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๐ นางสาวประกายเนตร
เสนาสุ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๑
นางสาวปอถัก ศรีโมรส

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๒
นายภานุพงศ์ พรหมสร้างมิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๓
นายสุชาติ จันทร์ทองทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๔
นายอาทิตย์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๕
นายกฤษณะ นุศรีอัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๖
นายธนดล ประทุมชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๗
นางสาวปานทอ ศรีโมรส

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๘
นายสหัสวรรษ จันทร์โสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๔๙๙
นายสุทธิพงษ์ ยงค์ปชชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวสโรชา สีวันแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๑
นายอดิพงษ์ พลเยียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๒
นายคุณานนต์ แสนนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวจิรนันท์ ดวงตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๔
นายณัฐพงศ์ มาจุฬา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๕
นายบริบูรณ์ คุณทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๖
นายปรัชญา อินทร์เสนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๗
นายพิสิทธิ

์

หอมดวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ระดมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวธันวดี เพียรเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๐
นายนันทพล เลพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๑
นายนันทัชเดช ไชยพิเดช

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๒
นายเนติพงษ์ คุณเสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๓
นายพศวีร์ เลิศศิริศรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาววรุณยุพา วงษ์มุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๕
นายวีรวัฒน์ โคตรศรีวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๖
นายสิทธิมงคล ศรีชมภู

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๗
นายชวลิต เดชบุรัม

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๘
นายนัฐพล รัตนวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๑๙
นายพิทเยนทร์ พันเดช

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวภาวิณี ทะสา

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๑
นายสรวิศ โตสังวาลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๒
นายสุวรรณศักดิ

์

แสนเมืองชิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๓
นายอาทิตย์ แสงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๔
นายกายสิทธิ

์

นามศิริ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๕
นายชิดชนก ศรีวิชา

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๖
นายณัฐวัฒน์ เนืองพนอม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๗
นางสาวนิธิพร อุดมทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๘
นายพงษ์ธวัฒน์ กาบละคร

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๒๙
นางสาวราชาวดี ราชวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๐
นางสาวสุจิตรา ดวงกำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๑
นางสาวสริญญา จำปกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๒
นายเหตุผล แนมกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๓
นายกิตติธัช มีทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๔
นายชนาธิป รอดประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๕
นายบูรณ์พิภพ พรเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๖
นายพฤษภา ปาสานำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๗
นายภาณุพงศ์ ใจแคล้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๘
นายภิญโญ เสนสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๓๙
นายเมธาสิทธิ

์

สิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๐
นายวัชรพล ทองสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๑
นายเกียรติศักดิ

์

ชูชนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๒
นายชัยวัตร พลขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๓
นายศิรินิวัฒน์ พุทธศร

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๔
นายสุเทพ เคนานัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๕
นายวชิรวิทย์ จันทร์รัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๖
นายวัชระ ไชยเสนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๗
นายศราวุธ นิลโคกสูง

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๘
นายสรเชษฐ์ สีลาดเลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๔๙
นายสันติราษฎร์ รัตนวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๐
นายสุทิวัส ใจตึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๑
นายอดิรุจ มีลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๒
นางสาวอริสรา ทับทิมเทศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๓
นายนราธิป คำสอนทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๔
นายณัฐพงศ์ นวลปลอด

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๕
นายประเสริฐ คำมูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๖
นายพีรยุทธ เหลาพันนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๗
นางสาววรรณิศา แพงเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๘
นายสรภพ คิดการ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๕๙
นายกษิดิศ พาหะนิช

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวชรัญพร โชคลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๑
นางสาวนลพรรณ รุ่งนก

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๒
นายธนวัฒน์ แจ่มวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๓
นายนพรัตน์ จันทร์เพียฟาน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๔
นายพชร ด้วงบุดศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๕
นายฤทธิพร กลอนโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๖
นายอลงกรณ์ ทองผา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๗
นายสุรเชษฐ์ ไชยมาตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๘
นายกรวิชญ์ ศรีศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๖๙
นายกาญจน์ ดวงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๐
นายจักรพรรดิ

์

สาชนะโสภณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๑
นางสาวชยามร อุดมบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๒
นายธนะศร พุทธนารัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๓
นางสาวนิธิพร เนาช้าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๔
นายปรัชญา ภูถวิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๕
นางสาวพรภิรมย์ พิมลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๖
นายพรเทพ สำรอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๗
นางสาวพัชราภรณ์ พิเภก

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๘
นายภรวรรษ มณีวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๗๙
นายภัทรพงศ์ สมนิล

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๐
นายวริทธิธร

์

ฆารบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๑
นายวโรดม ศรีสุนาครัว

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๒
นายศุภกร โพธิแดง

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๓
นางสาวสุชานารถ สุรขันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๔
นายสุธี สาระพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๕
นายหนึงทอง

่

แซ่จู
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๖
นายเกียรติศักดิ

์

ขุนรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๗
นางสาวกัญญาณัฐ สมศรีโย

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๘
นายขวัญชัย จันทรสมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๘๙
นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์รินยอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๐
นางสาวณัฐติกา เมืองสนธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๑
นายเตชินท์ จิรพานุรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๒
นายเทวา ไชยธงชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๓
นายธนวัฒน์ พาเหมาะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๔
นายนาวี ตะสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๕
นายปกรณ์ ถาวรกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๖
นายพงศกร ประจันทร์นวล

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๗
นางสาวพรรณธิพร เพียชิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๘
นางสาวพัชราพร นุแปงถา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๕๙๙
นายพีระยุทธ ประสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๐
นายภูผา ผาวันดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๑
นายยุทธชัย ธนะโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๒
นายเวชพิสิฐ โสภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๓
นายวชิรพล อันภักดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๔
นายศักดิธัช สาริการินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๕
นายสหรัฐ สารศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๖
นางอุบลวรรณา วรรณชารี

๐๙/๐๕/๒๔๘๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๗
นางเพียงพิศ คูสกุลรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๘
นางพรปรียา แก้วบุญเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๐๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๐๙
นายพลัฏฐ์ ศรีมงคล

๐๕/๐๓/๒๕๑๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นายสหภาพ ปองพุดซา

๑๘/๐๙/๒๕๓๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธาตุ

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๑
นางพิชญาภัค ปชัยภูมิ

๒๐/๐๕/๒๕๑๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นางธารตวัน วินทะไชย

๑๐/๐๔/๒๕๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๓
นางรัศมี แสนเสน

๒๓/๐๘/๒๕๒๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๔
นายสุวรรณ กลางยศ

๑๗/๐๘/๒๕๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๕
นางสาวนันทิพร ทัพซ้าย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๖
นายปนัดดา ชาติสุวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๗
นายมัณฑนา วงษาเนาว์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๘
นางสาวสุภาวดี ทาบุราญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วัดธาตุ  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๑๙
นางสาวมยุรา คำโหยก

๒๓/๗/๒๕๒๘
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๐
นางสาวพรพิมล เพ็งประภา ๔/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๑
นางสาวจุรีรัตน์ กองเปา

๑๓/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๒
นางสาวภาวิณี ประกอบผล

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๓
นายพรพิพัฒน์ แก้วหนูนวล

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๔
นายปฏิภาณ เกรียงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายธรรมกร ลีแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธราเทพ จัตุรัส

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายอานน เลือดไธสงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายอนัตตกาล เต็งยง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายศุภวิชญ์ พงษ์คำพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายวีรวัฒน์ มณฑาทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายสรชัช ธนฐากูร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรลดา ผิวนวล

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงอรัญญา ดวงคำมุง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงอรญา พุ่มแจ้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงชลธิชา เข่งหุ่ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงกษิดิกานต์

์

บุญไชโย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงจันทราทิพย์ จันเคน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงชัชฎารัตน์ ชัยพิมพ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปจจิมนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกรพิน ภิรมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงนันทนา เข่งหุ่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชิวประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงปณิสรา ชิวประโคน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงวริศรา หมู่มงคล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงแหวนทอง เนตรคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายอาทิตย์ เกียงคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ มูลสูตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายภานุพงษ์ คำศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายธนชัย ชำนาญเท

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายชาญยุทธ รักธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายเอกพงษ์ เกียงแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงภานุชนารถ ศิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกุลณัฐ ถามูลแสน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๒๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ชินภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงรุ่งสิยา โคตรชา

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงวิรงรอง ศรีเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงอุมาวดี สุดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงธนิกา กางแม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงชานิสา แก่นจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงกิตติภากรณ์ จักษุวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายธนภัทร โยปจทุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายสุติพงค์ จักษุวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายอภิรักษ์ ประสงสรรพ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายสุขุมพงศ์ ดาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายเสกสรร สอนสระคู

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายนัตนชัย เทียงแก๊ส

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายอภิรักษ์ มีเมืองเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

พร้อมพูน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายวัฒนพล ยอดมณีกาญจน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายนิติ เชียงนางาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายพีระพล แก้วปราณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายวรุธ วงษ์ศิลป

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายสิทธิโชค ยอดมณีกาญจน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายสุริยา ใสปน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงนันทวัน สูญพ้นไร้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เฟองฟู

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงปณิดา พรรณลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงปุณยาพร ทุมพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงชลิตา กอสันเทียะ

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีจักรโคตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายนัทธพงค์ พวงมาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายปองพล พัฒนไพบูลย์สิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายฉัตรชัย ไพลคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายวิฑูรย์ ไชยวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวรปรัชญ์ พันธ์แก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายกฤษฎิสวิตต์

์

โมกขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายรัฐพิทักษ์ แดงขันตี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเมืองเฮ้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายธีภากรณ์ แสงจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายตรีเพ็ชร สิริแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายณัฐภาส หวานเมืองปกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายธนวัตร ชำนาญเท

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายสิริภพ ไตรนิคม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายวีระพัฒน์ บุญศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายปยะพงษ์ คงเกิด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายศตพร ฝอดสูงเนิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายศิรชัย พัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายยศพัทธ์ อินทร์ขอ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายจุดติโชค ศรีสังข์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายเจตต์กานต์ หวานเสร็จ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายธีรดนย์ โนนทิง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยหาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายยศพล โคตรสวรรค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายเสาร์พรชัย ภาคำ

๑๙/๑๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายชัยรัตน์นันท์ แซ่ต่อ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ กุลจันทร์ศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายภูวไนย ชัยทาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายธีรไนย แซ่ลิม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงวรรณภา สมวงษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ ผิวสอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงอรรฆพร อุปถัมภ์ชาติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงอัยรดา งาแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุภรัตน์ ลัดโลด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงศิริญาพร ศิริโอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงจารุวรรณ อิงษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ หลวงราชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงนันท์ธิดา เมฆวัล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกฤตนานันท์ พันแสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงพรนภา เกลียงโท้

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กล้าหาญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงอริสา แดงขันตี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุทัศนีย์ กุก่อง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงจิรดาพร พิมพ์ตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงมาริสา ดอนกัลยา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงวิภาพร ขันทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงสุธาสินี สุวรรณไกรษร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงอัญชิสา จินตนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอารียา สระโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงธนพร ชวนพิมาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดาพร เพิมสุข

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงสุภาวิณี ลามูลเทียร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงกุลจิรา ธนาธิบดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอุมากรณ์ พันศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงไอรินทร์ สิริเจริญรัตนกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐธยา สิทธิทอง

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงณีรนุช ประโลม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทุมพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์ชาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายพงศธร พิทักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ผ่านแผ้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายมีสุข สมีแจ้ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอัดชา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายวัจน์กร เพียโคกแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ บูรณะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงสิริพร เชียงนางาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงอุบล จันประทัศน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๔๙
นางสาวอัจฉราพรรณ กันทะนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๐
นายพงศกร บาตรโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๑
นายนพดล จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๒
นายวรวิทย์ พรมบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๓
นายพิชชา ชาเนตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๔
นายพุทธิพงษ์ ปากเมย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๕
นางสาวยศสุนทร อินปะคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๖
นางสาวกาญจนา พิทักษ์กุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๗
นางสาวณัฐธิดา ชุมยางสิม

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๘
นางสาวนันทพัทธ์ ชัยศิริอุดมโชค

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๕๙
นางสาวศสิณา สีเคนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวสิริยากร อุตรส

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๑
นายอิทธิพล ผันสว่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายตันติกร พุทธสอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ น้อยภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๔ เด็กชายประสบเกียรติ
จันทร์นวล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายอนันตภูมิ สร้อยหิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายปติพิชญ์ ขันที

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายชินพัฒน์ ปทุมสูตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายพงษกรณ์ พลตรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายภัทรพงศ์ นิโลบล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายศุภกร ชาวไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์น้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายดลลัชนัย จารุไชย

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายปุณณวิช เดชดอนบม

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายกีรติพงษ์ สุภาพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายพีรวัฒน์ อ่อนบุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงอธิชา ประเสริฐสังข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงประกายแก้ว

บุญมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกนกพร เกิดบ้านเปา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงณัฐชยา เมธาชนก

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงมัณฑนา มาลัยทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุทธิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงกรวรินทร์ เทียงธรรม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงปยะธิดา นวรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงแพรวา มาเพ็ชร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงกัลยกร ดังดอนบม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๖
นายสุทธิพงษ์ โนนทนวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายชญานนท์ มธุรัญญานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงกิตติภรณ์ คำพิลัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายนนทชัย ลำพุทธา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้านวังขวา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

คำพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายวีรพันธ์ หาญโก่ย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายกฤษดา ตังภูเขียว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายภูมิล คำพิลัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงกานติมา ห่อดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงนฤพร พานทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงสุธาศิณี อุปฮาต

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงเฟองฟู ขานสันเทียะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงภควัต ดังดอนบม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงนฤเดช ข่ายเพ็ชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุรเชษฐ์ ละมูลน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุรศักดิ

์

จันทดวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงทิมากร บุตรดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงพัฒพงษ์ พรมทา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงจักรพงษ์ เมืองฮาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงพุฒิพงศ์ พานิชพันธุ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงจิรายุทธ แสงเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงปรินทร ผิวคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงอภิชาติ ทองดอนบม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงอภิวัฒน์ สมมาตย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงทินกร ประจิระณา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงญาดามณี วัฒนธร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงพัชราภา แสงแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงวิชุตา คุณทุม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุภาวิณี ก๋าเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงกัญญาภัค หอชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐวิภา พลทะจักร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกมลชนก นามศรีลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงพัชรัตน์ กสิวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงศิริพร เสตะสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุจิตตรา อุ่นตูม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงอัญชลี ศรีโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงอุมากรณ์ ฤทธิโคตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงธารสิตางค์ นามมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายธนกร อ้นแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๒๙
นางสาวพาขวัญ สฤษฎีชัยกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๐
นางสาวฐิติวรดา สารขันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๑
นางสาวไพรินทร์ บุษบงค์

๒๙/๑๒/๒๕๒๕
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๒
นายปรัชญา โทราช

๒๓/๑๐/๒๕๓๘
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๓
นายธนธัญ บูรณ์เจริญ

๒๖/๘/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๔
นายอนุสรณ์ ศรีนวล

๑๒/๑/๒๕๓๙ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๕
นายชินวัฒน์ จันใด

๑๕/๑๒/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๖
นายนธี มีวังปา

๒๙/๘/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๗
นายกันต์ธีร์ นามประเทือง ๘/๖/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๘
นายยศชการ วงษ์ละ ๓/๓/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๓๙
นางสาวรักมณี ทอกระโทก

๗/๑๑/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๐
นางสาวจุฬารัตน์ นามมา ๖/๖/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวอรพรรณ มูลน้อย

๑๗/๗/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวสุภาภรณ์ อันทะนิล ๓/๗/๒๕๔๑

ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๓
นางสาวเนตรนภา น้อยปกษา

๑๖/๓/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๔
นางสาวอมรรัตน์ นามวงษา

๒๖/๒/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๕
นางสาวปภัสกรณ์ ย่อยกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวพรธิภา ภัทรสุขสมบัติ

๒๔/๓/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๗
นางสาวปทมาวรรณ มีทองหลาง

๑๖/๖/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวชไมกาญจน์ เจริญศรี

๑๖/๑/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๔๙
นางสาวจิตราพร ศรีอรุณรัตนากร ๑๔/๓/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาวประกายดาว ตะนัยศรี

๒๖/๑/๒๕๔๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายดนพล ช่วยยา

๑๙ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

จูมศรี

๐๖ / ๐๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายทักษพร อ่อนคำ

๐๒ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธนธรณ์ ดิษฐ์ขุนทด

๒๑ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายพรหมวริศวร์ พรมนา

๒๗ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายพัศวีย์ ภักดี

๑๐ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงฟาใส พละมาตย์

๒๐ / ๐๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงสิริวิมล ขุมดินพิทักษ์

๐๔ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายภูทรัพย์ สิมมานี

๐๓ / ๐๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายมังมีชัย

่

อ่างทอง

๒๑ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายสุเมธ บุตรแดงน้อย

๒๙ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงเมทินี นารอง

๑๔ / ๐๖/ ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงชนม์นิภา นพมณีวิจิตร

๐๗ / ๐๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงนรมน ชาลี

๑๗ / ๐๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงนันทกานต์ จิตรจำลอง

๑๘ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงนภาพร เพ็ญศรี

๑๑ / ๐๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชู

๑๑ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ไสยลาม

๑๔ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายชินวัตร เหล่าหมวด

๑๔ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายทัชชัย เหลาเวียง

๑๓ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายธีรภัทร อินทรมณี

๑๘ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายนาวิน ลุสมบัติ

๓๑ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายพัสสน แก้วบุญเรือง

๐๗ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายพุทธชาด บัวสี

๑๓ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายภูวดล เอียมมัน

่

๐๕ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายวัชรินทร์ อุบลพิทักษ์

๐๑ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายสิทธิกร เนืองวงษา

่

๒๗ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายสิทธิชัย สินธุบัว

๑๕ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงภัคจิรา ทองดีนอก

๑๕ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุจิรา แกมวิรัช

๒๘ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงชลลดา พุ่มร่มไทร

๒๑ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา งาดเกาะ

๒๕ / ๑๐ /๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา ทองประเสริฐ

๑๑ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงทัศนีย์ เฉลียวฉลาด

๒๓ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปล้องทอง

๐๙ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงนรินทรา เอกวงษ์

๒๖ / ๐๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงนิรภัฎ รัศมี

๑๖ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ขุนจร

๑๙ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงรุจิรา ศรีกัน

๐๑ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอัมภาพร เหล่ากาสี

๑๐ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายกล้าหาญ ท่าหาร

๐๓ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายจิตริน ปาติสัตย์

๒๕ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายทวีวัฒน์ ทองเหียง

่

๐๒ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายธนพนธ์ เพชรพูล

๑๔ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายธเนศ วินทะจักร์

๐๘ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายธีรพงศ์ นันโมง

๒๕ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนทำพล

๒๒ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายวรชาติ พลศักดิซ้าย

์

๒๕ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายสุรดิษ คุณทะวงษ์

๒๖ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงบุญธิดา ลาดลงเมือง

๐๒ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขอต่อกลาง

๑๘ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี มุ่งเขตกลาง

๒๗ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ สุดทอง

๑๙ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกัลยาวดี อุนาสิทธิ

์

๒๕ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกานต์สินี พลทิพย์

๒๗ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกิตติญา เพ็ชรรุ่ง

๑๓ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงจิรนันท์ กระพรรณ

๒๘ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงจิรัชยา ทองเกษ

๒๙ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงจุฬาขวัญ แก้วใส

๑๕ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงณัฐศิกานต์ แซ่เบ้

๒๓ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงเฟองฟา อินทฤาชัย

๒๐ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงสุภาพร วงษาเนาว์

๑๒ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงอรนุช มาตย์นอก

๐๗ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายธราดล กาบขน

๑๔ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายภูริพันธ์ จันทะบุตร

๑๖ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายวสันต์ มะพันธ์

๐๗ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายรชานนท์ สวัสดิวอ

์

๐๙ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายฉัตรมงคล แย้มศรี

๐๕ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ สีจันแพง

๑๒ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ นามพกุล

๓๐ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธีรนัยน์ ศรีแก้วกุล

๐๒ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายวราวุฒิ แสงศรีเรือง

๑๐ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายวันเฉลิม ลาดบาสี

๐๕ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ไกรอ่อน

๑๖ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงกชพรรณ เมืองมุสิก

๐๘ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงวรินทรา ปะวะละ

๐๙ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงอาริสา นุสิวอ

๐๕ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงอพินญา ชนิดชน

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงรัชนก ขนพราน

๐๑ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนพลที

๒๒ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงญาดา สุทธิประภา

๒๓ / ๐๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาสาย

๒๗ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงดวงหทัย คำทะเนตร

๐๑ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำสมศรี

๐๒ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรมวงษ์

๑๐ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงบุษกร วรรณาศรี

๒๒ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงปนัดดา อันมาก

๐๑ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงไพลิน ชมพู

๐๗ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงวริศรา จันทรเทพ

๒๑ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวิภา รสโสดา

๒๓ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคกแปะ

๑๗ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา พรมจารีย์

๐๙ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายคงเดช จีนชำนิ

๑๔ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายพิจักษณ์ จันทะวงษ์

๑๑ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายพงษ์ดนัย พิกุลทอง

๒๕ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายณัฐกานต์ ถานทองดี

๑๗ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายจตุพล ผ่านวงษ์

๑๑ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายชินมิษ นวลบุดดี

๐๙ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายพีรพล ดาตุ่ย

๐๘ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายระพีพัฒน์ วิรักษา

๒๑ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร บุณยกรสกุล

๐๒ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายอนันทวัฒน์ คำขาว

๓๐ / ๐๑ /๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ภูแข่งเดือน

๐๒ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงศตฉัน หยองเอ่น

๑๖ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงชไมพร สีแก้วนำใส

๑๒ / ๐๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาพาว

๐๒ / ๐๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงปยะนุช จุเมือง

๑๑ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงพลอยทิพย์ เข็มสข

๑๒ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นกาศ

๒๓ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อนุสุเรนทร์

๒๔ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๑ เด็กหญิงหิรัญญิกาญน์
โชติกลาง

๑๙ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอภิสตรี อุส่าห์ค้า

๐๕ / ๐๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงอติกานต์ ชานุสรณ์

๐๑ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายประวิทย์ รักศิลป

๑๓ / ๐๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายปณณธร นามพกุล

๑๗ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายพัทธดนย์ เต็งยงค์

๐๖ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์

โวลิเวอร์  ทอมปสัน
๒๓ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายภิสิทธิ

์

ศิริโอด

๑๕ / ๐๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญมี

๑๒ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายวันชนะ สงไพรสน

๑๔ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายวันชัย ยืนยง

๑๗ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายวิทวัส แก่นพรม

๒๕ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสุภวัฒน์ บุตโพธิ

์

๐๖ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายอดิศร วงษ์กรวด

๒๑ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ทองสืบสาย

๐๕ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายเอกวิทย์ ปะตาทะยัง

๐๗ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงสิริกานดา แสนสุข

๗ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงธันยมัย ทองเต็ม

๒๓ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงบุษบง พลซา

๒๐ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงสุนิสา วิชาโคตร

๐๗ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงธนวรรณ เดชผล

๒๓ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงศรัณยา อินทรพินิจ

๑๗ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงจารุวรรณ นุชสมบัติ

๑๒ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ดีสุข

๑๖ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงธัญญ์นรี บุญกว้าง

๐๙ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงประภัสสร แสนอาจ

๐๔ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงปานตะวัน สมสอาด

๐๗ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงพัชรี มาหลี

๒๔ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงอฐิติยาภรณ์ ไปวันเสาร์

๑๗ / ๐๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอุษณีษ์ อุ่นเรือน

๑๗ / ๐๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายวทัญู ฤทธิตา

์

๒๘ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายชานนท์ กาบูล็อง

๐๙ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายวิชชยะ สีหราช

๐๔ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงเกศินี อินทะวาส

๒๕ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายธนวรรชน์ สุขสวัสดิ

์

๒๐ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายก้องภพ หยกหิรัณย์

๒๗ /๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายสหวิชัย พรหมรัตน์

๐๙ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สุธรรม

๒๑ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายศราวุธ ชำนาญเงิน

๓๐ / ๐๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายณรงค์กร เหลาสิงห์

๑๒ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายปยะโชค แคนคง

๐๒ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายโรจนศักดิ

์

สุวรรณธาดา

๑๖ / ๐๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายเจษฎากร ชอบมาก

๑๒ / ๐๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายศัลยวิทย์ ผลทิพย์

๑๒ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแสน

๑๑ / ๐๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสิรวิชญ์ วิเศษโวหาร

๑๖ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกิตติภพ บุญทรงกิตติ

๒๒ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงสุริตา พรมวงษ์

๐๑ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุภัชญา นามมูลตรี

๐๗ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ชุมศรี

๐๕ / ๐๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงศศิปรียา จนุบุษย์

๐๕ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงศดานันท์ ศิริเมืองราช

๑๔ / ๐๓ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงกัญชลิกา บุญศิริ

๐๔ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงไพรรินทร์ คำมะมูล

๒๙ / ๐๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงภัครมัย เติมสุข

๑๒ / ๐๘ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงวารุณี วงษ์คำรัตน์

๐๗ / ๐๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงวิราวรรณ สังข์วิเศษ

๑๘ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงศุภัทษร สมพร

๑๐ / ๐๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงสิรัญญา สมถวิล

๑๗ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุพัตตรา ศรีโนรินทร์

๑๔ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุภาพร บัวชิด

๑๕ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายเสกสรร ขุนแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายไชยา จำปาแดง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายชัยชนะ หวานเย็น

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ณ วงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายนพรัตน์ ภูสีดิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายคณากร แก้วกาหลง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายณัฐพล นาคเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายดาวรุ่ง ลียางนอก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชวาฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายปญญาวุฒิ นามบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายชัญณรงค์ นาคเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายนครินทร์ เถือนธำรงค์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายศิริพงษ์ แก้วนำเย็น

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายณัฐทนนท์ บุตรวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายสุเมธ ประทุมวัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายทินกร แก้วขุน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายธีรภัทร โพธิราช

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายพีรพล โพธิราช

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายวรการ สันเสนาะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ แข่งขัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทุมมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์ชายน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงอภิภา ศรีพุทธา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงปภารินทร์ แองดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงมาริษา ศรีโสภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สิทธจันทะเสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงกฤตพร โพธิหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงศุลีพร สิมมะลี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงเอมิกา วรรณพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงบุษบาวรรณ การสมบัติ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงนัชชา สามหาดไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงนวนันท์ โกกอุ่น

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงรติมา คุงดิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายณัฐนรินทร์ อ้วนพรมมา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายดัสกร ก้อนกลิน

่

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายวรภพ ไชยโชติ

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายศุภานุวงค์ พลโยธา

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายสราวุฒิ คำมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายเอกราช พิจิตอาจ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ รวมดอน

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายชุติกาญจน์ เนืองวงษา

่

๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงปรียาภัทร โพธิสุตา

์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงณัฎฐิกา สรีมาตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงพรนิภา แสงเหลา ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงวรนุช โคตรหนองปง

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงไอรดา สิมลี ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงแสงสุรีย์ พัวสุ

้

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงสาวิตรี ส่วยหาร

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงศิริรุ่ง สอนเพ็ง

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงธรารัตน์ ฆ้องกำ

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นันทใส

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สีกวนชา

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายดัสกรณ์ โสสม

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายพิธิศักดิ

์

ผางนำคำ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายพิทักพงษ์ โพธิสุตา

์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายภาณุพงศ์ พานทอง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์วิเศษ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายศุภรัตน์ มหามาตย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีมาตย์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงพรพรรรณ ครังคำภา

่

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงขวัญสุดา พัวโพธิ

่ ์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงฐิติยา ชนะสิมมา

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงแพรวา แสนบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงสิริยากร แสงเหลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ รักษาผล

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงพิมภกา แสนนา

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงภัคจิรา บุญคา

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงอริสรา ผงทอง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงวิภาพร มันจันทร์

่

๒๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๑
นางสาวกมลวรรณ จันทวงษ์

๒๗/๑/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๒
นายอาด จำเริญสรรพ์

๒๐/๑๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๓
นายปรัชญา ชนะมา

๒๕/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๔
นายศุภศิลป รถกระโทก

๒๕/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๕
นายสุระชัย โสภา

๑๘/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๖
นายดิชพล ศรีชนะ

๒๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๗
นายสุภีร์ เสริมสาย

๑๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๘
นายเกียรติศักดิ

์

ทองกลำ
๐๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๐๙๙
นายณัฐวัฒน์ ถิระเจริญศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๐
นายไตรรงค์ หาญพล

๒๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๑
นายเกรียงไกร เพ็ญริยะ

๐๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๒
นายมานะ ทองดีเวียง

๑๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๓
นายอภิสิทธิ

์

คงนาน
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๔
นายจักรีชัย อรุณในเมือง

๑๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๕
นายชาญชัย เทียงภักดี

่

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๖
นายฐปนวัฒน์ พระชัย

๑๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๗
นายอภิสิทธิ

์

จินศรี
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๘
นายสุริยนต์ ศรีมูลผา

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๐๙
นายอธิวัตร ศรีปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๐
นายพิชานนท์ วังกุ่ม

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๑

นายวิษณุ แสนใส
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๒

นายเติมพงศ์ บาฬสี
๑๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๓

นายชลณพัฒน์ กิตติกูลไพรัชต์
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๔

นายชัยวัฒน์ กุนัน
๑๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๕

นายอนันต์ โชครัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๖

นายนิติศาสตร์ สาลี
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๗

นายศุภมิตร เทพคำดี
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๘

นายอรรถพล ภูษา
๒๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๑๙

นายรัชวัตร สังฆมะณี
๑๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๐
นายวันเฉลิม สุตพรม

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๑

นายสุขสันต์ กันสีชา
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๒

นายภัทรพล พะระสี
๒๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๓

นายตัม

้

สีทา
๒๓/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๔

นายอนุชิต มีตาล
๑๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๕

นายคมกริช ศรีวิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๖

นายเพชร มูลเทพ
๑๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๗

นายอนุชิต สารมโน
๒๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๘

นายณัฐพล ก้อนคำ
๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๒๙

นายอภิชาติว วาโย
๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๐
นายวรวุฒิ บุกบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๑

นางสาวอภิชฎา รุ่งเรืองอมรชัย
๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๒

นางสุวรรณี ธงอาษา
๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวธัญญารัตน์ อาคะราช
๑๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวพิมประภา พรมดี

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวภาวดี แก้วบับพา
๒๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๖

นายตรีเทพ ไตรยปกษ์
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๗

นายศุภวิชญ์ พิบูลย์
๑๙/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๘

นางสุขุมาภรณ์ จันทรประทักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๑๐

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงจินตนา มาดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

ดอนกระสินธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐพล นันจำรัส
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายทวี สีหาท้าว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงพิยดา ตุ่นแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงภรณ์นภัส พลโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หินทุ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุศรีคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายอภิเดช กาสีชา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๘

นายธีรกานต์ พิมพ์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ

์

๔/๐๑/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ นางาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ มาจุฬา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายปรินทร์ ชุติไชยพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ ขันตี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายภูวดล ภูมิแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายวราวุฒิ พรมตู้
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงชยานันต์ พันธ์คุ้มเก่า
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงชลิดา บุญมาพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงชนากานต์ พลเสนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงธันยพัฒน์ กวินสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงนงลักษณ์ หอมสมบัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงนภัสสร แก้วดินเหนียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงปราวีณา หารปราบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงปยะนันท์ มาพระลับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วจันทร์เหลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงมุทิตา นาน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงอรทัย ตาสุ่ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงอัมพร ศรีจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายฐานทัพ ภูสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายไตรวัฒน์ ตาสุ่ย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายภคพงษ์ ชารี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายวรพล พิลาออน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายศุภชัย ขอสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คลังแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายเอกพันธ์ ทีวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงกนกพร สร้อยสงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงมีนารี ชมภูบาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายชนินทร์ ภักแดงพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ มรรครมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายธราดล ช่วยศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๒๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายปฏิพันธ์ คำมาลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงคุณัญญา วงศ์จันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงจตุพร ดาทุมมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงฉันทนา พลหาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา นิระพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงชลนิชา หาคำจารย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิมล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา พัวโพธิ

่ ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปริยากร ชาญชมภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงปรีชญา อาฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงวริศา พุทธวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงวิจิตรา พลเสนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี บุตรศรีชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายชยพัทธ์ ลิโป
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แสงศรีเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายนัคริน ฮมซ้าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงชลิดา ศรีหลัก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงพัชริญา จันทร์ฤๅชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายธนดล หาปูทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายอุณหภูมิ เกิดมะลุม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ เพียดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายทรงสิทธิ

์

พลโยธา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายธนพงษ์ สีเมืองเฮ้า

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายธีรวัฒน์ สุขอาษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายรัฐกาล พานขันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายวิษณุพงศ์ สุนทรชัยยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายศุภวิทญ์ จันทราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงกฤติยา ทองที

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงเฟองฟา โอดพิมพ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงวรนุช วงศืวีระขันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงธัญญาลักษ์ ยงค์ปชชา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงนิศาชล น้อยแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงบุญยะรัฐ เจียมรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ นาคอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงออรนุช ขุนจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๒๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงอุทุมพร สร้อยทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายกิตตินันท์ นันดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายธนา จันทร์ประชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายอนุชาติ แสงสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงเกศกนก วันเทาแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงญาโณทัย กมลบริบูรณ์สิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนฤพร แสงกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวิมาลา เพียวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงปริญญา ยามี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงปยะพร ฉลูทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ม่วงนิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงเกศสุดา มูลตรีภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปยากร คะนึงนึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายตะวัน เครือศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายไพสิฐ ขานอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายภัทรภณ น้อยเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายสหชาติ ฟาร่มขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายอัครชัย เพียภูเขียว
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พุทธสนธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ นนทะคำจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา ดีเลิศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายอนุชิต ศรีหาโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายไผ่สีทอง จุดศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ จวบจาบศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายสุรนาจ ศรีกลชาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงธิติมา นานาค
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงวรรณวิษา สีพูวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงวิยะดา โนนฤชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงเกษทิยา ศรีเพียงวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงบุษบา กองลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายประจักษ์ โคตรหนองปง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายทศพล บุพิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายธีรภัทร สิริลาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงชลิตา น้อยผาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๒๖๗

้
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ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงนิราภร ลุนจันทา

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงพรพนา สุกุมาลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายชาตรี มณีศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายภูวดล โสทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายศิริชัย ศรีคลังไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายสุระพงษ์ เฝาทรัพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายอธิปไตย โชติทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงจริญญา เนืองวงษา

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพรพิมล แสงศรีเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงอรอนงค์ คำประอ่าว
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๐
นายจิรวัฒน์ จุปมาโท

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นายพีระวัฒน์ บุญบ้านงิว

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๒

นายธนโชติ สีบ้านบาก
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๓

นายธนพล ชาวัตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๔

นางสาวจนิตา ถานะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวนริศรา นามสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๖

นางสาวจิรวรรณ เพชรศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๗

นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ประเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๘

นางสาวจิรพรรณ พานแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๖๙

นางสาวศิรประภา ขันซ้าย
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๐
นางสาวศุภลักษณ์ จันทบุตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๑

นางสาวเนตรนภา โยหาเคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๒

นางสาววิชญาดา จันทรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๓

นางสาวศศิธร ทองใบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๔

นางสาวศิริลักษณ์ เพียศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๕

นางสาวสุชานันท์ สนทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๖

นางสาวอารีรัตน์ บุตรวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๗

นางสาวอุมาพร พุทธบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๘

นางสาวธีนิดา วงศ์วิริยชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๗๙

นางสาวฐิญารัตน์ คำเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๐
นางสาวณิชชรีย์ วงศ์วรนิตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๑

นางสาวประภัสรา ใจเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๒

นางสาวรัตนพร แสนคำนวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๓

นางสาวศรัญญา ภัทรกิจจานุรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๔

นายสิรวิชญ์ โนนศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๕

นายสุริยา หนองแก
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๖

นายกฤษณะ พาสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๗

นายชินวัตร นามเสา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๘

นายอนุชิต ปานกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๘๙

นางสาวเก้ามณี แสนนันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๐
นางสาวธิติยา วอสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๑

นางสาวเกษราภรณ์ ชนะเกตุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๒

นางสาววนิดา ใจดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๓

นางสาวจิราภรณ์ อินทร์สนัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๔

นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๕

นางสาวอินทิรา บุบผา
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๖

นางสาวจันทริยา ปองคำสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๗

นางสาวจุไรรัตน์ เคนดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๘

นางสาวพรหมพร วิชาโคตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๒๙๙
นางสาวสกุลกาญจน์ ร่วมกุศล

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๐
นางสาวนิศาชล พรมโสดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๑
นางสาวสุดารัตน์ นามวิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๒
นางสาวอภิญญา สิทธิโนน

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๓
นางสาวชลิตา ขาวสร้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๔
นางสาวพิชญานันท์ บัวชุม

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๕
นางสาวมลทิยา จรรยาคต

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๖
นางสาวสาวิตรี ส่างแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๗
นางสาวปยะฉัตร แสนเหวิม

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๘
นางสาวสิริกัญญา ซาสุด

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๐๙
นางสาวพัชริดา เลาเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๐
นายพิสุทธิ

์

พาละพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๑

นางสาวนำฝน ศรีใส
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๒

นางสาววนาริน ไกรยะวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๓

นางสาวนลิณี ละหว้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๔

นางสาวสิริประภา ผาหล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๕

นางสาวสาวิตรี ลมสมบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๖

นางสาวศิริพร พรรณโภชน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๗

นางสาวธมลวรรณ ลาดโลศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๘

นางสาวปรารถนา มณีทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๑๙

นางสาวศิริรัตน์ เพียศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๐
นางสาวสุมณฑา กัลยางาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๑

นางสาวจันทิมา อวนศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๒

นางสาวณัฐิดา ขุนหาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๓

นางสาวศุฑารัตน์ คุณทะวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๔

นายธนากร โนนบุดศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๕

นายวัชระ ฟองฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๖

นายสิทธิศักดิ

์

ทัศนะภักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๗

นายวัชรากร เทเสนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๘

นายศิวกร พัฒนศิริสมบัติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๒๙

นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๐
นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดเสาร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๑

นางสาวประภัสสร ไสย์ปา
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๒

นางสาวดวงฤดี ทบทวนน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๓

นางสาวปนัดดา ขุนนาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๔
นางสาวประทุมภรณ์ จวบจาบศิลป

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๕
นางสาวปริศยาพรณ์ แสนสุโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๖

นางสาวสุทธิดา ศรีโพธิกลาง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๗

นางสาววิลาวรรณ แสนบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๘

นางสาวอารียา ภูมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๓๙

นางสาวปยะนุช พันตู้
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๐
นางสาวรัตนวลี แสนกิว

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๑

นางสาวอินทิรา กองลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๒
นางสาวดาวประกาย หาญมโน

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๓

นางสาวนัทริกา แก้วประทุม
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๔

นางสาวพรรณิภา บัวเข็ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๕

นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๖

นางสาววรนารถ ทิพย์มูลทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๗

นางสาวสุภาพร เงาะปก
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๘

นายธนาวุฒิ หมอยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๔๙

นายนพรัตน์ โก้งดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๐
นายภราดร น้อยทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๑

นายวัฒนา หมันหินลาด

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๒

นายเอกธนิต แสนบุญยัง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๓

นายผณินธร คงมัง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๔

นายภูรินทร์ โสรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๕

นายอานนท์ บัวทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๖

นายนพเก้า ทีภูเวียง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๗

นายรุ่งรวิน แฝงฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๘

นายศตวรรษ ด่างตังทอง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๕๙

นายศุภชัย คำมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๐
นายอนุชา พลเสนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวนัฐกานต์ นามพัตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๒

นางสาวกาญจนิจ โพธิถิน

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๓

นางสาวฉัตรทริกา ดวงมูลลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาวธนภรณ์ กรมน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๕

นางสาวสรัญญา มูลกัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๖

นางสาวแพรพรรณ ชัยสวนียากรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๗

นางสาวปยะธิดา นันท์ดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวผกาภรณ์ สุริยวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๖๙

นางสาวพรรณี เจริญมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๐
นางสาวภัคจีรา หมวดดารัก

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๑

นายธีรภัทร นนท์ขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๒

นายหัสดี ตรีเมฆ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๓

นายเกียรติศักดิ

์

รอยแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๔

นายบุณยวีร์ พร้อมพาณิชย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๕

นายพงศ์พณิช กาพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๖

นายพิศลย์ พร้อมพาณิชย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๗

นายอนุชา เอติรัตนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๘

นางสาวปยะธิดา กุลทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๗๙

นางสาวศศินิภา รัตนบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๐
นางสาวปยะธิดา บุระกรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๑

นางสาวอภิญญา บัวเคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๒

นางสาวหทัยพร โนนศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวอินทิรา นาใต้
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวศุภธวดี บุญเกิดแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๕

นางสาวพรวิลัย ไชยทุมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๖

นางสาวณัฐวดี เขียวโสภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๗
นางสาววรรณรินทร์ สุนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๘

นางสาวณัฐนรี นันท์ดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวทักศินา มานูญวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๐
นางสาวพรนภา อ่อนโนนขวา

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๑

นางสาวศิรินญา จุดศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๒

นางสาวสุภาพร วงษ์หนองแล้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๓

นางสาวอาภาสิริ หาปูทน
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวขนิษฐา ประภัสสร
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๕

นายสุทธิพงษ์ วงศ์อุปปา
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๖

นายชรินทร ไชยสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๗

นายธนดล ตาทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๘

นายกิตติพัทธ์ ศรีวงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๓๙๙

นายภูมิศักดิ

์

ชาวะไล
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๐
นายศุภโชค ปลังกลาง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๑
นายสรยุทธ พลค้อ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๒
นางสาวเจนจิรา จันทร์พุฒ

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๓
นางสาวพรชิตา แสนจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๔
นางสาวธัญชนก นามเสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๕
นางสาวรัตติยากร กลางเมืองขวา

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๖
นางสาวสิริทรัพย์ โคตกันยา

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๗
นางสาวสิริรัตน์ พิมพ์คต

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๘
นางสาวสิริอมร ผาหล้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๐๙
นางสาวจารุวรรณ กัณหาจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๐
นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๑

นายอิสระ สีหาราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๒

นายภานุเดช แสงชาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๓

นางสาวชนิตาภรณ์ อุตส่าห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๔
นางสาวลัดดาวรรณ ตะโนนทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๕

นางสาวบุศราภรณ์ จันทร์เทพย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๖

นางสาวพัชรี ดีโว
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๗

นางสาวจิรัตสา ศิริจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๘

นางสาวศิรินารถ ซ้ายสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๑๙

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญฤาชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๐
นางสาวอิศราลักษณ์ ร้อยเพลีย

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๑

นางสาวจุรีภรณ์ ฉิวพิมาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๒

นางสาวเนตรชนก เมืองสูนย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๓

นางสาวสุกัญญา เขียวโสภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๔

นางสาววรรณิภา จันทรเสน่
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๕

นายกรกต ชารีดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๖

นางสาวรุ่งนภา ไชยศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๗

นางสาววัชรีกรณ์ บุญจวง
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๘

นางสาวจิราวรรณ เลิศเรืองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๒๙

นางสาวณัฐกัญญา โข่ศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๐
นางสาววาริณี จาริชานนท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๑

นางสาวสุภัทรศร คำพิทุม
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๒

นางสาวธัญญารักษ์ มูลตรีภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๓

นางสาวนิภาพร เบ้าดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๔

นางสาวพรทิพย์ ทองไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๕

นางสาวสุวนันท์ ข้อตุ่ย
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๖

นางสาวอธิตา จันบัวลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๗

นางสาวอนุธิดา แสนอามาตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๘

นายอภิรมย์ กิงทุ่ม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๓๙

นายภานุวัฒน์ วัดถัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๐
นางสาวสุนิตา แก่นหมุน

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๑

นางสาวกุลสตรี แนบเนียน
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๒

นางสาวปวีณา ประวันจะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๓

นายณัฐพล อานพินิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๔

นายทิวทัศน์ ส่วยนนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๕

นางสาวจันทนีย์ พรมจินดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๖

นางสาวชนิตา ลอยสนัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๗

นางสาวศิริมาพร แสนโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๘

นางสาวอารียา ราชบัณดิส
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๔๙

นางสาวสรวงสุดา เพ็ชรชะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๐
นางสาวจิดาภา พลตรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๑

นางสาวอังษณา พันธุ์โม้
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๒

นางสาวฐิติยา เทพวงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๓

นางสาวกิติยาภรณ์ จันทร์ดาลุน
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๔

นางสาวสุธิมา โคตรศิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาวอนงค์นาถ ปตริยะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๖

นางสาวสุประวีณ์ บุตรศรีชา
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครขอนแก่น ศรีดอนกลาง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายวีระภาพ ช่วยปุง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายเอกรินทร์ หาญสุริย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายพงศ์วิวัฒน์ แจ้งพรมมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายธีระดล โอดพิมพ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สิทธิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายปฏิพล บุตรวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายสรยุทธ หัสโก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ดีลุน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงวริศรา สุพรรณ์นอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนัฐนภัส จินาเซ่ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงปวีณา นามนู
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญจวง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์แพทย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงอริยานัญ สัตยะวาที

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงชนิดา นพคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงอารยา ชินเนหันหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงชนม์ชนก ศรีน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพิมลภัส ศรีน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสุชาดา มัยวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายชยานันท์ จันทวะโร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายสุรเดช อ่อนตา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายเนรมิต เรืองทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายอัสราวุฒิ แสงเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายรัชชานนท์ อินทจักร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายชัยชนะ เปรมปรีดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายภมรกฤษณ์ ลับภู
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายรัฐพงษ์ รัดแมด
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายอลงกรณ์ ลิศนันท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุกานดา ดวงกางใต้
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงรุจิรดา แก่นท้าว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยวนนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงวีรยา อดทน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาฬเมฆ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายศรายุธ โสดาหนู

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายอชิตะ วงษาแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายขุนพล แสนบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายศศิพงศ์ เดชแพง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายชนธิชาติ ตังทะนาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมโนนศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ ยังสนิท

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา ปากเมย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญตอบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงศันสนีย์ นาคปล้อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงพิมพ์พิษา พรมมน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงสุภาดา สายญาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ หาญสุริย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายฤทธิณรงค์

์

แก้ววงษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายจรรฑฒพล ลาดพันนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา นุริตมนต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายภัทรนันท์ เพียสังกะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงบุษกร แสนราชบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงนภาพร กองเพ็ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงอรไพลิน เวชภัณฑ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายคฑาวุธ เหล่าโสภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระเนาว์  

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๑

นางสาวนงนุช กระจ่างพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๓๓

บริษัท ซีพีแรมจำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๒

นางรัชนีกร ดวงชาคำ
๑๕/๐๑/๒๕๓๓

บริษัท ซีพีแรมจำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๓

นางสาวอาภาพร หมืนหน้า

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

บริษัท ซีพีแรมจำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๔

นางสาวดารุณี ภูทองหล่อ
๑๑/๐๘/๒๕๓๓

บริษัท ซีพีแรมจำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๕

นายวุฒิชัย อุทธิสาร
๑๔/๐๙/๒๕๓๔

บริษัท ซีพีแรมจำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายสุวัฒน์ พันธ์สวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายมนัสนันท์ ศิริคำภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายสิริยากร จงกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ หว่างกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิมชนก สำราญพิทักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงปริณดา จันทร์ลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ มีปอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงฐิติยา นาจำปา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงณิศรา เสิกภูเขียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงรัชฎา ทะโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ญาณสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธนพล สุภาภรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ดอนหันรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ คุ้มจอหอ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายนวพล พวงมาลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายพงศกร นามพวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายณัฐดนัย แสนแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สุโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จำปานัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายสิงห์ราช เฮียงสอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายศักดิพล ศักดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงอินทราวารี สุนทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญแสนสืบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงขวัญจิรา อุ่นศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงจันจิรา ซำซอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ตรันเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงพจรัตน์ บวมขุนทศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ไชยรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอักษรรัตน์ เหล่าสงคราม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญประครอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงนุชรีย์ ละสี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุพัสตรา แซ่นพิมาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงจิตติมา ดวงอาจนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงกมลชนก สำราญพิทักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ไชยสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายฐีรวัฒน์ กาวนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายตะวัน บุญมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายธนกร พรพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายพิพัฒนชัย ศิริโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงรันวารี ศรีเสมอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวีนัส พรมปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายวีรภัทร จันทะรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายศติพงษ์ จันทะบาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายศรราม คงโสรส
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงสาธิตา ภูกัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงสิรินธร คำจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๔

นางสาวสุจิตรา นาตสูง
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายสุทธิชัย บัวอุไร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงสุทธิดา แข่จะวัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา ดรหลาบคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสุภาสิตา หลวงสมบัติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เอวะเม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุริษา เอวะเม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พานพัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายอทิพันธ์ เหง้าจำปา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงภาวันสินี สุมาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี มอมหม่าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายณัฐพล สินทะเกิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายตะวัน ไชยชิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงนาฏยา สุขวิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายปริญญา ทะน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายภูมินทร์ คำมูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา พรมพิลาป

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายหาญณรงค์ ศรีแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายชัยพร อภิรมยานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงทิติมา เขือนแก้ว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายธีราทร อาจคำภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายนนธวัฒน์ เพชรบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายมหาราช วันน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งเกสร หมายทวี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงวรรณภา สุทรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงวัตถาภรณ์ ทวีศิลป
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงศิริพร เนืองกัลยา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงสุลินดา เสียวสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๒

นางสาวชลธิชา ธุระทำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๓

นางสาวประภาพร ลาดพันนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวปยะวรรณ ปาสนธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๕

นายวรุฒ ทองบ้านทุ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๖

นายวีระยุทธ ศรีนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๗

นางสาวศรัญญา อินทะชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสธน ประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๕๙๙

นายสุขสันต์ เจ็กสี
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๐
นางสาวสุนิสา พิมศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๑
นายเบญจมิน จันทร์ศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๒
นางสาวเพ็ญสุดา สีทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๓
นางสาวเมขลา ราชิวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๔
นางสาวแคทริน แสนหอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวกนกวรรณ สุกุมาลย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๖
นายกิตติธัช มีทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๗
นางสาวชนกเนตร พัชนีย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๘
นางสาวชลธิชา สีต้นวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๐๙
นายณัฐชนนท์ กางแม

๒๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๐
นายณัฐพงศ์ ทองคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๑

นายตะวัน ประชามอญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๒

นายธนภูมิ คนงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๓

นางสาวธัญรัตน์ โทแคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๔

นางสาวปยพร สนิทวงศ์ชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๕

นายพงษ์ธวัฒน์ กาบละคร
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๖

นางสาวพรวลัย เชษฐบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๗

นายภาคภูมิ ปถวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๘

นายมนตรี ดอนบรรเทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๑๙

นางสาววิชุดา สอนทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๐
นายศราวุธ นิลโคกสูง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๑

นางสาวศิริรัตน์ อ่อนระฮุ่ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๒

นายสิริพงษ์ ตีกา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๓

นางสาวอินธิรา เสนายอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๔

นายอิสระ เหมะสถล
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๕

นางสาวกุลนัฐ มีคำทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๖

นางสาวนวรัตน์ ดวงเกต
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๗

นายนิพนธ์ วันน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๘

นายสุรสิทธิ

์

เมาะราศรี
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงกิตติชัย เท่าราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงชยุตพงศ์ ค้าปลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๑

นายณัฐพร วงษ์ประทุม
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๒

นายสุภาวดี แสนปอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสุรศักดิ

์

ราชสุวอ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงสุริน บุญหล้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุริยา บุญพา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุริยา วิชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสุรเดช บรรเทาทึก
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๘

นายอนงลักษณ์ สุริยะคำวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอนุชา ชินบาล
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงอนุสรณ์ ฉิมหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงอรรถดา เปรุนาวิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงอัฐพงศ์ วงษ์สมบัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๓
เด็กหญิงอัษฎาวัฒน์ แปชน

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงอาทิตย์ เหนือกอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายวสุพล แวะพิง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เหล่าเคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายสุชาครีย์ หาดหาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจิรวดี เขตบำรุง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวิราสินีย์ เขตบำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายดิณณภพ เภาวิรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายปฏิมากร จันไตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงกิตติยาพร พัฒนพิบูลพงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสงไสแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ เนียนกระโทก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายศุภกร ไชยภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศศินภา เวียงนนท์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายจักรินทร์ ศิริขันธ์แสง
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายจักตรี พรมที ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพนิดา แรงโสม
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายอนุชา โพธิจารย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ นามพิกุล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เชาว์ฉนวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายจามร รัตนดวงแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายฐากูร ครุพรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงชนาภา คำศิริ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงจิตติมา น้อยมหาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงชนิดาพร สีหาวัตร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงกมลชนก คำศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงรุ่งนลิน อินสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายนราธร บัวแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายอุทิศ สุระเดช
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายรัชภูมิ คำโบราณ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายธวัชชัย กาบขน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสมบัติ โสดามา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายวิทยา เอกตาแสง
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒเขียว
๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายจตุรพร ศรีสิทธิพรหม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายเจริญพร ศรีสิทธิพรหม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายธนาวัฒน์ สะพู
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายก้องเกียร ศรีแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายวงศกร แสงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงคัชรี พระนคร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา กุลสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงสุภาพร ตุ้มสูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงเกศริน เกาะสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธีระวัฒน์ มุงคุณแสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายพิพัฒพงษ์ ศรีเหลืองนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ใหม่คามิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายสิทธิชัย นาภิรมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิชัยประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายเอกรัตน์ มณีวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายสหรัฐ มีโชค
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงกฤติยา เดชดอนบม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวนิดา วิกาสาโร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงอธิติยา ทนกำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล วงษ์มาตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงประการแก้ว เจนเนอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ คำมันตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงจันทรดา กาพย์แก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอรอุมา สายอุราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงธัญญธร ยิมทัต

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงทัศนีย์ สำราญตีภักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงชลลดา จันทาอ่อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายประสิทธิ

์

ดอกพุทรา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายชาญชัย เศรษฐี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงเทพฤทธิ

์

หยิบสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายจิรภัทร ชานนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สารสม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบม วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายศักดิชัย

์

คำมูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายหรรษกร ทองยอด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายภัถรพงษ์ มณีนารถ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายพัสกร พิมพ์โพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายปฏิภาณ ขุนน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายพีรวัฒน์ ถาดไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายปาณรวัฒน์ นาเสงียบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงกิตติญา สายพราว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายจักรพบดิ

์

มุตนุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายทวีเกียรติ จันทร์เทพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายธรรเร พงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายสุริยาภพ อมูลราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงญาญิคำ เพชรอยู่
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ทำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงอิศริยา จันทร์ธร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ หลุ่มไส
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายวรวุธ ศรีผาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายพิชิตชัย สลักษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ เหล่าสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายณัฐชัย เดชดอนบม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายภูวดล วงษ์กรวด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายเอกลักษณ์ โนนท่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ถนนใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงพรญาณี เงินเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงพลอยพิมล อดทน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ สานา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงโสภิตา วุฒิสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงอังคณา ติวเฮือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงกัลยา พิศวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงรัตนาวลี วิมลภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายธนพล ธรรมพิชิตศึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

วัดนาถวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ ปะบุญเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายไววิทย์ หล้าพลชาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายพีรายุ จักรนารายณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายพชร คล้ายเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายศิริมงคล อินทร์นาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ อุตริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา พลตรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงอุไรพร คำชุ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงมินตรา แซ่โค้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงสุนิษา สีมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ทรัพย์รักษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงเกษแก้ว จันทร์เล
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงมนตรา ศรีเทพ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอรพรรณ แสนอาจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ มาตย์นอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงบุษบา เพียจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายเนติพงษ์ คำเบาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายนันทพล ประชุมแสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายสุทัศน์ ศิลาขวา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงกฤษฎารัตน์ แก้วบุญเรือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงอรุณี ปอมโคก

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงอัญชลี ฟองอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุดาวรรณ์ คำดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุวิสา ตาเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงวรรณภา ภักดีโยธา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรหมบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงพรรณิภา บุรวัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงธัญนรัฒน์ พลสาคร
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงดารารัศมี แก้วมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเหล่า
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๐
นายชินวัฒน์ พูลศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายภูบดินทร์ ชนิดชน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธนครินทร์ สีมาตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวิรัล เชียงนางาม
๑๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายสิทธิชัย สาลิกา
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๒๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายอาทิตย์ แสนอาจ
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงอภัสรา สอนสักดา ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงจิราพร สุขดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงเมธาพร ขันแก้ว
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขียวสิงห์
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงมนัสนันต์ ชินบุตร ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงสุธิดา พลตรี
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงขวัญใจ ไวยโภชน์
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรคำ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา บุษราคัม
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายอาทิตย์ บุตรโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายภูมินทร์ ประธานี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายวชิรวิทย์ โนนทิง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายศิวกร บุตรหลอด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายอดิรุจ อ่อนชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผ่านวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา อาจมนตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กุดทิง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงรุ่งเรือง ผ่านวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา มังคัง

่ ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายธนะรัตน์ พิยะภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกท่า บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายกฤษฎา ทองโคกสี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงนันทพร คำมูลอามาตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา สมมะวัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงวิระดา หนอปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายณัฐวัตร บัวแดง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายวิชยา ศรีพุทธา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายอนิรุต โคกเขียว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงฉัตรมณี ลือแมะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงศิรินภา นามโยธา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปลัดขวา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายภูริพัฒน์ บัวระภา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุจิตตรา อัมวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ อินทร์ขอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายไกรวิทย์ แก้วล้วน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายกฤษฎา จันทร์โม้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายทัศนพงษ์ กองทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายธนพล เงาะเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายธีธัช นาไชย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายภูริทัติ คำมุง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายจักรภัทร ผ่านวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ถมคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายปยพัชทร์ แหยมแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายวิจิตรจินดา นามวิเศษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรียศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช คำภูเวียง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจิตพร สีอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงญาสุมินทร์ แสงทองฟา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงฐิติญา องค์นาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงชรินทร์ญา จันทะวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เตินเตียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๖

นายอภิศักดิ

์

สีสัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ พลราษฎร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายกฤษณะ ราชารี ๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายธีรยุทธ ชัยสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงศศิกัญญา ละหม้ายทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงธารารินทร์ สีลำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายจักรพงษ์ แสนปาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายสิงหราช สิงห์แสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายศักรินทร์ พันสนิท
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายวรวิช สีหะโตค
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงแพรวา ต้นสินนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายอนุชัย แสงใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายทัศน์ไท โยทองยศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายวินัย ไว้จันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงธนภร มหาหงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงไพรินทร์ ดวงใจธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายฐีรพัฒน์ พุทธสอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงประภัสสร ดาวลอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ วรบัณฑิต
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายต้นกล้า ปุริจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิรินภา มีตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงสราศินี มีตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีลานุรัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงฐิดาพร ชัยเพชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายจักรกฤษ บูโฮม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายเจษฏา ทาจวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายชัชวาลย์ ดวงลีดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงอรหทัย พันธุ์เทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๔

นางนิลุบล ยศศิริวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านผักหนาม จอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธิญาดา ตาสาโรจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะแต้ วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุทธิประภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายจุลวงศ์ เหล่าสะพาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๘

นายธนู ตุลาเนตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธีระพงษ์ ยะมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายนุติพงษ์ โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายปรมินทร์ ต้นกันยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายปยะ ภาษีราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายอาทิตย์ ฉุนอรุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักหนาม วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงปณภา มาตรา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงพิจิตรา หล้าสิงห์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงศิรประภา ปรีชา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ นุขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีชมชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายเจษฎา บัวมาตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายเศวตโชติ พระจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายเอกวิทย์ เหล่าพิมพ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงบุษบา ฤทธิมหา

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา วรรณุเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

คำทุ่น
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายสิทธิชัย เถาคำแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอนันทิตา สีนังกุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอริสา สรศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญโท
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงชลธิดา ไชยตะวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายณัฐพล หาญละคร

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธีรภัทร สีระบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายนันทชัย โนนทิง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงพรประภา โยธาภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงวรรณทิมา สุริยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายวุฒิชัย บุญเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ชาวเหนือ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ภวะเตนัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงเกวลิน มะกา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงโสระยา แก้วผิวอาจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๐
นายธนากร จันทะจร

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๑

นางสาวนริศรา ปอมมาตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๒

นางสาวปนัดดา วิชาราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๓

นายอดิศร แสนศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๔

นายเอกภพ คำมูลแสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงกฤติยา สุภาพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายญาณเทพ สงจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาจันทึก
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงนันธิดา นาหนองตูม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายภูวดล ทับสมบัติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายวีรยุทธ ชัยพิมพา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมโส

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีขา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายอนุพงค์ แก้วปดถา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงดวงกมล ภูสีไม้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงธนัญญา แสงเงินยอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงธัญญา พินิจมนตรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงนันทนา เหลืองอร่าม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงนิชาภัทร อัตพฤกษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงนิภาพร อามาตย์สมบัติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงประภาวิณี โพธิศรี

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงปทมวรรณ บุญหล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายพลพล จันทวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายพิษณุ ขันติมิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงมาริสา อ่อนหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายรติพงษ์ จันทวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงวรรณรดา สีบุญฮุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายวันชัย มอญไหม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ คำโยค
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

คำพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงอนัญญา ปาแช่ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงอริสา จำปาศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงอาภาพร ชัยสมบัติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายเนติพงศ์ พินิจมนตรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ไชยศาสตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงเยาวเรศ แสนบุดดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายเอกพล ไชยพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๘
เด็กหญิงแพรวพลอย โคตะมะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๒๙
เด็กชายจิตประเสริฐ บิดร

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายธีระพงษ์ ถนอมพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงปภัสรา เศษรักษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายพงศกร โพธิศรี

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายวิรัตน์ สียางนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายวีรวุฒิ พินิจมนตรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายศรนรินทร์ วิเศษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

พรหมโสภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงศิรินันท์ โง๊ะบุดดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายสุวิชชา ไขกันหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงอนุธิดา พลมาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายอนุรักษ์ นาธงศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายอภิชาติ ศรแผง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายอภิเดช พิมูลขันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายอัษฏาวุฒิ โสดาดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายอำนาจ ไสยพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา อาจฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายโชคทวี มูลแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๗

นางสาวขวัญตา บุตรกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๘

นางสาวจิราพร เรืองลวน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๔๙

นายชาลชล ชมภูราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เนืองมัดฉา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๑

นายทนงศักดิ

์

วอแพง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๒

นางสาวประภัสสร นามเหลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๓

นายปริญญ์ คำเชียง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายภูคิด ศรีแก้วนำใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๕

นางสาวรดามณี พันธฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๖

นางสาวรักษณาลี สารพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๗

นายวชิระ เกชิต
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงวรัญญา สาระบัว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาวศักดินา จุทาพิทย์รัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๐
นายศุภชัย สีเมืองปุน

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๑

นายสิทธิพร ชัยลินฟา

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๒

นางสาวสุพรรษา คุณคำเทิญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๓

นางสาวสุภาภรณ์ ขุนสนิท
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๔

นางสาวอังคณา เกชิต
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๕

นางสาวอาธิติยา พิลาบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายเชิดตระกูล แสนบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายเมธัส ทองศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๘

นายชานิตว์ โพนนามอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ อุทรดัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๐
นางสาวนวรัตน์ สีหาบัณดิฐ

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๑

นายประสพพร บุตรกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๒

นายปริวรรต ชาจันทึก
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๓

นางสาวพัชรินทร์ พินิจมนตรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๔

นายวันเฉลิม โนนตาสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๕

นางสาวเปรมวดี หัดคำหมืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๖

นางสาวนมินทรา เหลาดวงดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๗

นายนิพนธ์ ใชยพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๘

นางสาวนุชรี สารพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๗๙

นางสาวมนทิรา แสงสว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๐
นายวรวุฒิ มาตย์สมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๑

นางสาววราลักษณ์ เหล่าพิมพ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๒

นายวัชรพล เหล่ามาลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๓

นายศุภกร ศรีหาบุญมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๔

นางสาวสไบทอง สิงห์อ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๕

นางสาวสไบทิพย์ สิงห์อ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๖

นายอนุพงษ์ ตรีศาสตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๗

นางสาวอมรทิพย์ บิดร
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๘

นางสาวเกวลิน แซงศรีนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๘๙

นางสาวเจนจิรา โพธิราช
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยางคำพิทยาคม วัดปาประชาบำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงกรรณิกา ลครพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายกิตติภพ ศรีบุญฮุง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ชมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ริพิมพ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงดารุณี แสนพลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายทิวากร ภูถมยา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธนธรณ์ วงพันสา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายธนพล สืบไชยสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายธนวัตน์ คำภาสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญหล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงพนิดา โพนนอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลครพล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงพิชญา คำใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำนวนดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงภรณ์นภา สิทธิเสือพะเนาว์

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงลลิตา พานิชย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายศราวุฒิ เสาศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงศศิภา บัวชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงศิรินภา ประดับคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ อดทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา สีเกิง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุจารี ยาวาป

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงอภิญญา แพงกิง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงอารีษา สินทิพย์ลา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงเตชินี สอนตาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงแหวนพลอย อนุสนธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายคมกฤษณ์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายจักรกรินทร์ บัวเล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงจิระภา ไชยศรีชลธาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงจิรัชยา นามรุ่งเรืองกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายชยกร บุตตะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายชุติพนธ์ กัสโก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายฌานิช พันธ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ก้อนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายดิเรก อุปฮาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายนพรัตน์ แสนกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงนิชา วรชินา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงบังอร คะเนนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงบุศรา แพนไทยสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรไพลิน บุตรชานนท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงพัชรนันท์ อดทน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรธนู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพิศมัย กองทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายภูมิพรรดิ สมอทำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายรพีภัทร นาสินสร้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายรังสรร คำธานี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงลลิตาวดี สุ่มมาตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายวรชัย อรัญโชติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงศยามล จงไพร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุขสมพร แกบสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายสุรสีห์ จงรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายสุเมธ จำนงค์ศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายอดิสรณ์ ศรีวิลัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายอธิคม แสนสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงอนัญญา แก้วมะณีจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายอภิเดช ลครพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายอรรถพันธ์ อรุณรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายเมธี ศรีอำพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ละครศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายฐิติกร สมเสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายธีรพงษ์ นนท์สุรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายนรเสก อุปฮาต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายนวพล สุวรรณศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงนวียา ไทยน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๕ เด็กหญิงพลอยณพัทธ์
ศรีเสริมวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงวรรณวิสา สีนวนจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงวริศรา สุดศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์ พุทธเสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงวิภาพร ล้านพลแสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายสิทธิโชค แสนศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงอนัญญา จันทวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายอนุวิท แน่นอุดร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นักธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงธีรนาฏ อ้วนผุย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายปยะราช พิมพ์โยโชค

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงพิจิตตรา จำอินถา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายพีรพล ทองอาษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงศิณีญากรณ์ ภูมิเพ็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอัครเดช เหล่าทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงอำนวยพร อุปฮาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์หนองโพน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายธนวัต ชาแสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงนำทิพย์ พานิชย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงพรนิภา รักศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงพรศิริ ศิริอุบล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๖
นางสาวลัดดา เหล่าอุทา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงสมิตานัน เกษศรีรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายอานันท์ ต้นตระกูลพลตัง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงจิราพร ทองมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธนทร ภาษาสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายธนัดชัย ภูสีสม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายวีรภัทร โพธิชัย

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงศุภาภรณ์ โคตรนรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงสตรีรัตน์ พันธ์ศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายสุทธิภัทร นิคุณลำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายสุทิน เสาะลำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายอภิรักษ์ ดีนิล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนามูลวิทยาคม วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายกรพรรณ ประเสริฐสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายกฤษดา เพ็ชรรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

แสนโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงชนัญพร แสวงนาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายณัฐพงศ์ นามโส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายทินภัทร ประคำศรีวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายธนากร บุตรโคตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงนพมาศ โคตรทุม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงบานเย็น เหลาหนวด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายพนมพร ฝายสงฆ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายพิเชษฐ์ไชย อินทร์เพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงภคิณี ศรีวิสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงภัทราวดี คณาทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ สอนศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงภูริษา มณีภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงยานุมาศ ศรีเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายยุทธนา สนวนรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชาดวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงวริศรา แก้วเพชร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายสถาพร มาสูงเนิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงสุกานดา ฝายสงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงสุวิมล ทิพสนุก

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายอภิชาติ รูปสะอาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงอินทร์ชนก เทียงตรง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงเมทินี เตียนสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชัยศรีนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายโกมินทร์ ศรีทน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายชนพัฒน์ อินทร์เพชร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงชุดาพร สร้อยสนู
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวิสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพัชราภา คำวงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายภูธเนศ ชัยสนต์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงรัตติยา นินหล้า

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงวรัญญา มหาสาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายวัชรินทร์ รัตนวงษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายวิษณุ ทรงจอหอ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายศักดิชาย

์

แก้วศักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ เหลาหนวด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชอุดม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุภัชชา มาตรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายอภิลักษณ์ แก้ววิเศษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์วอ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายอังกูล พลราช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายเกษมสันต์ วงษ์สุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงเนตรดาว เวชกามา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงกัลยา ซาซิโย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงจรินดา ผาวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญใบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายจิรพงศ์ พันธ์วอ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายฉัตรมงคล พิมพ์วันคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายทักษิณ หนันติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายทินกร พิมพ์บึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายธนายุทธ ขยันชม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ฝายสงฆ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายนิติภูมิ สีลาโคตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงรัชนีกร ชัยบัญดิษฐ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายวรายุทธ รักษาพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา ยืนชน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา จำปาแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุนิตา คชวิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายสุรเชษ วงษ์อินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ติวสร้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วเหลายูง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายเจษฎา ราชเสนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายปฏิภาณ พลศักดิขวา

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๓
เด็กชายเทพบดินทร์ คำบุญเกิด

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา ปกเขตานัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งเรืองอมรชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายธันวา สะตะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงนลินนิภา แสนโคก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายปรีชา โนนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงปรียากร คำโคกกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงมณฑิตา นาคศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงศิริพร มาตสมบัติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซา วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงขนิษฐา พร้อมสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำสุขุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวีรกร มูลศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายกัปตัน ชัยฤาชา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจิตวรินทร์ ชัยเดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงดารุณี แสงทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงปยดา โพนทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเชือก วัดศรีมหานาท  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายกิตติคุณ แซ่นา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายฉัตรมงคล วงชารี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายชาญชัย พิมพะกันต์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงช่ออัญชัญ มุริจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายดิเรก คำดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงธนัชพร ศรีวิชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายธราเทพ นำทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธวัชชัย มุริจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายนครินทร์ ครเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงนนทกานต์ ค่อมสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงนิชานันท์ มานุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงปณิดา ทองจินดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายปรียากร สุภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายพิชญ์ศรุต ศรีพันธ์ชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์นภัส หน่วยเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงวรรณา ภูโด่ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายสุทธินัย มาทัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายอนันต์ยศ ไชยฤาชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุดที
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงอริสา ศรีรัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายอรุณกรณ์ เหล่าสะพาน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายอัฐธนา น้อยภูธร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงเกวลิน พลราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยเหล่าโก่ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เทศจำปา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุพัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นาโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ชารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายตะวัน โพธิศรี

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงนำริน ขวาขัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ไชยสมคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงพิชชาภา บุญแสงส่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายพีรเดช พรมดวงดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงวันนา ผุดผึง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายศุภกิจ ภูงามเงิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงสุนิสา ทองโคกสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายอภิชาติ สีคำแสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เนืองชัยยศ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไขกัณหา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนบัวขาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แฝงเมืองคุก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายอนุชา บุระพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๑
เด็กชายเกียรติณรงค์ ไกรสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตุ้มพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ นาตุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโก วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงกัลยาณี ดอนบ้านเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา โอชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายทักษ์ดนัย หนูตอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายนันธวัฒน์ เทียบธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายภาณุเดช โพธิสระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายศราวุธ อินทรทองคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงอุมากร ชัยชำนาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กชายทองประเสริฐ

วรนาท

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงธิดาวัลย์ นาดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายนราวิชญ์ แทนสม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงบุณยานุช จันทหาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายพีรพล เทียบธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายวีรวัฒน์ แสงวิเชียร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสุขศิริ ชุมพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายกฤษณะ ไชยมงคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายธนชน ภูตาขำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๔ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายธรรมรัตน์ ดอนบ้านเขียว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายพีระพล ดีปรุง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงลลิตา ชานอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายวรเศรษฐ์ วรนารถ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายศรัณยู อินทรทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงจิดาภา เนืองโพธิ

่ ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงจินตนา ปรุรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยหานิจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายนฤมิตร พระยอมหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงปวีณา หนูตอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายพงศธร โพธิสาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงพรนภา พละสาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายพีระภัทร อาษาราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายมนตรี คันธวุฒิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงลักขณา เหล่าลาภะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๕
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ สาคำนะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงเพียงพร ใจการุณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

แปชน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ นาดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงรุ่งฟา โพธิศรี

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายอนุพงศ์ ใจการุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา วัดจอมแจ้ง  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ เนืองมัจฉา

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ เรืองเขตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงชนัญชิดา เหล่าเสนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนำอ้อม วัดประทุมคงคา  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายกันตชาติ ศรีอุดร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ระวะใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงจิตรดา อุตทะกัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงจิตรานุช แก้วใสย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เสาลึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงจุฑามณี ชินพลอย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปนจาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงณปภา กมูลเลิศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ติวสร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายณัฐพล เยียนทรง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายดลภัค มารัชชะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๕ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายทศพร ศรีพรมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายทิชากร ศรีพรมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธนกร ชมพบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายธนกร ศรีพรมมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายธนกฤต ชมพบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายธวัชชัย ม่วงแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธีร์ธวัช อาจสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ชุมรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงปรานปรียา ขวัญพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปาริศา เสริมเหลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงปยะธิดา วงค์ชารี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงปยะธิดา แพงโน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงพรนภัส จังหาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงพรรณพษา ไชยพิมูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายบัวลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายพีรวัฒน์ กุลชนะรงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ อนันตะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายภูริพัทร์ ยาทองไชย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวรัญู จำนงษ์พันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายวิรเดช
เหรียญทิพย์เจริญ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ คำสุนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล ลือชาโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายสหชัย ทิพฤาตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายสิทธิชัย น้อยสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงสิรินดา ภูดีบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายอดิศร วงษ์สุดิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงอภิรดา แก้วใส
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประทุมทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงกัลยาณี สีแก้วนำใส
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายกิตติชัย โหว่ภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็งยิม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงขวัญชนก วงพรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายคมกริช นามมัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นามคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีพุทธา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายชัยธวัช ดวงพรม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงณัฐชา ภูพันธะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายณัฐพล เกียนนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงณีรนุช ภูพันธะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายตะวัน มิงมูล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงทักษอร อุทัยแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงทิพวรรณ กุดทิง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายธนาธรณ์ หมู่โยธา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายธราเทพ สมฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายนภัสรพี ชาวพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายนิรวัฒน์ ดีชัยชนะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรศักดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงปภาวี มารปริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สวดสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร โชติราษี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายปยณัฐ มาลัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงผกามาศ เหลาละภะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แบ่งสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู หงษ์แสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงพัชรนันท์ ร่มซ้าย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงพัทรวี เหลาแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายภูผา ผ่านวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายภูสวัสดิ

์

ภูพันธะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายมงคล สุริยะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายรัชพล รูปเตีย

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายวรวิทย์ สุขกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายวิชชากร หะปนนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายวีระชัย อ่อนศรีอรัญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายศราวุธ เหล่าพิมพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสิรินญา อินถา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายสุขสันต์ โฉมสุภาพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

ทาสีขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายอมรินทร์ วิชาชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ พลเยียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายเจษฎา จำปาเทศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายเนตินัย บุญทุม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงเมทินี ศรีวิชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงกมลเนตร ศรีชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายธีระภัทร สิงห์สถิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายนรินทร์ทร ทองคงคา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา หมืนเฮ้า

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายภานุสรณ์ โครกสีนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายไขแสง สาสีดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ วงษ์ชารี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายจิรภัทร์ อุทัยแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมูลขันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายนครินทร์ วงษ์เบาะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ธรรมโสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงจินตนา พิทา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายชนินทร์ ดอนสังข์ไพร

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายธนายุทธ น้อยสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๒

นางสาวนิภาภัทร เหลาดวงดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพรรณวษา รอดรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายมนตรี พรมโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวิภาวดี จันทร์วิเศษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๖

นางสาวสโรชา เอียมทศ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พุกสุนทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา วันทาพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงธิติพร สีหาหยัก
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์ เทียงเดช

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายสราวุธ กฤษณะกาฬ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงสุนิสา สูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มูลม่อม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาโปงคำ วัดศิริชัยโย  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายณัฐนันท์ โคตะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิลาโปงคำ วัดศิริชัยโย  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสรญา ศรีพุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พบสมัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงดรุณี ชัยสังกา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงทิพย์ญาดา ถานาจาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายบัญชา คำสีทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายพงศกร พรหมสารเมฆ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายพรชัย แสงทะมาตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๒ เด็กชายศาสตราบดินทร์

ถุงเกษแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายอิสระ นัทธิวัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาวพรพนา สายทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงพัชรีวรรณ คชสีหราช
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายสิทธิพร กรดสูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายสิรภพ แก้วภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธนภัทธ์ นามรินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทิพเนตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)

วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายกฤษฎา โพนขัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายกฤษณะ แสนหอม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงกัลยา เทียงพรม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงจารุพักตร์ หรัญรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูมิรินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อาจวิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงชุลีพร รอสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงฐิตยาภรณ์ โพธิศรี

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายณภัทรินทร์ มาตยาคุณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงณภัสสร ทับมาโนช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายธนัตถ์ บัวใหญ่รักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายธนากร สมศรีษะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงธารทิพย์ มากมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วาปโส
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงนันทิชา นามโนรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงนันทิยา สีดาห้าว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงบุษบา เอกตาแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงปวิตรา มุ่งสุดใจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายปญญา มูลผาลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงพกาวรรณ แสงสุรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายพงศธร สุครีพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงพัชราภา ไชยชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงรวิสรา เทียนปลัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงรัชนีพร เชือสาม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงรัตติกาล หายหัตถี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พรมภา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อบชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายรุ่งเรือง ชัยเดช

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงวนิดา ชารู

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงวัชรี ต้นกันยา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายวินิทร สร้อยโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงวิภาวี ตรีเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มหา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายศาสตรา โนนทิง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงศิรินุช โอฐพิมพ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงสิริยากร พุทธเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงสุชานาฎ อ่อนเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุตส่าห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไชยเนตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา ชุมแวงวาป
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี ติวสร้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงอธิตญา ชอบใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงอัจฉรา ฝายสงฆ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ สมภาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายเตชิต ภูขาวคุณานนต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงกรกนก ศรีละโสภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา พงษ์พรรณา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๗
เด็กชายกฤษดากรณ์ ไชยปญหา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงกวิตา แสงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงกอแก้ว โคตรทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต้นกันยา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงกาญจนา เดชมะเริง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงกิตติพร จารมาตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ เสริมสาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงกุลทิพย์ อุตส่าห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงจริยา วรรณรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายจักรกริช จำบัวขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูนารี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ มหาชน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ พันเทศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทะบาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สิงห์อ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วเบ้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงชญานิศ แสนศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีแก้วนำใสย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงณพิพร ชิลนาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุขเสนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงณัชชา นาขันดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา แสนโคก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐชนิดา ชุ่มอภัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา มาสูงเนิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงณัฐนิชา นิลเอียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ กองคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา พันธ์เทศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงณัฐริชา สีลากุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลนิคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญวัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐิดา โพธิแสง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงดฤษธร มุสิกวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงดวงกมล ปอมโคก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายตะวัน แข็งฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายทักษิณ ศรีภูธร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายธนกฤต พรมกุดตุ้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงธนษร นามศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงธนัญชนก มนต์วิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายธนาคาร ตุบุดดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงธัญญาพร ราชโยธา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คัสภูมิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำบอนพิทักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ โคตรโยธา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงนภัสร แสนกัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงนภัสสร บุญชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงนฤภร โคมร้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุครีพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงนัฐมนต์ ชัยพิมพา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีรัตนกูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายปฏิภาณ โยทะคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงปนัดดา มารัชชะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงปนัดดา มุริจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ราชพลแสน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงปนัดดา สันโดด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงปนัดดา แสนกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงปภัสรา นินหล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงปภัสรา หมืนพล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สง่าเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงปรางทิพย์ สีน้อยขาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๖ เด็กหญิงปราชญาภรณ์
สุดโสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงปริยากรณ์ โลหากาศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชมภูเพ็ชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายปรเมศ ไพศาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงปวีณา เหล่าพักสาร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ภูงามแง้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงปยธิดา ผลวาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์วิเศษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงพณิดา เสือสะเดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงพรนภา ไชยภาฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๖ เด็กหญิงพรรณารายณ์
โอชาพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ น้อยศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงพัดชฎา เนตรวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงพิยดา แสนบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงภคพร ครองสนัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงภควรรณ เนืองลี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงภักดีพร โคตรภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี วิชาชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงภัทรินทร์ สิงห์แดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีโยธะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายภาณุมาศ มาตสมบัติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายภานุพัฒน์ ริตรา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายภูริทัต สายแสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายภูวดล ยอดชาญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงมาริสา ซอญ่า

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงยุวรินทร์ โพธิศรีอุ่น

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงรวิสรา นารถนำพอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ สุนิพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงรัชนีกร มาตสีหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงรัชนีพร นามห้วยทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ นาเสงียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงรัดเกล้า สุเพ็งคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงวรรณวิลัย วีระกูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงวรวรรณ ภูคำวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงวรัญญา พลตือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ วงศ์ละคร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงวริศรา ปญญานุชิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงวริศรา พินิจมนตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงวริษา พิเภก
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายวศิน สินจัตุรัส
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายวิชยุตม์ แท่นทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงวิชุดา ทองอาจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ เสาลึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงวิลาศิณี วงษ์เปรียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงศรัณยา ภูผิวเมด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายศราวุฒิ วิทเวช
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงศศินา พันชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงศศิประภา เลิศกาญจนวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงศิรินประภา พรมมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะปดชา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงศิริโสภา เม้ามีศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายศิวา สาชำนาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายศุภกร ไกยะวินิจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทุมวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายสรวิชญ์ มนิสสาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงสิริกมล มงคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริวารินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา แสงรูจี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงสู่ขวัญ คำเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอนุชศรา น้อยศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอภิญญา โสวาป
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ อาษาสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอภิสรา นวนทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอมรวรรณ วงษ์คำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงอรสิริ แก้วแสนเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงอรสุดา ทองธิราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๒
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

เสนาพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา จิตแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา ถมดำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอารียา พุทธวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงอิสรีย์ ดงขันตี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงอุมาพร โพธิทัศน์

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงอุไรลักษ์ นิยะภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ นวลมีศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ใจซือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายเจษฎา ทองทำกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายเจษฎากรณ์ พรรควัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงเอมอร ลิมวงศ์รุ่งเรือง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายโกมินทร์ ปองเรือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงไอรดา หวังดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงไอศวรรย์ รชตรุ่งโรจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงชยุดา บุรพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เสนศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงชัชฎาพร ไกรพินิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายณัฐกิจ คำภูธร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา มากเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา วงษ์พล
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ลาจ้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยแสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงดรุณี ภูงามนิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ไชยหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายธนภัทร
บุญกาญจน์วนิชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ค่าม่วง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายธนากร บัวมาตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายธนโชติ สายสมคุณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ครุธโต
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงนงนุช แก้วใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงนทีกานต์ อัครบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายนนทวัช แสบงบาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงนภัสสร บัวพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงนริศรา บุญสาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงนฤมล แฝงเมืองคุก
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงนัฐฑริกา เลิศกาญจนวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงบุษบา มาตสีหา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงปริญญา ใชยฤชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงปรียานุช ชุ่มอภัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงปรียานุช สุวรรณโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงปฤษณี สมณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงปาณิศา นาชัยสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายภขพงษ์ ตรีศาสตร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ชุ่มจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายภาณุพงษ์ ลิละคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายภูวนาจ ปะวะเค

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ โยธาเสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงศศิกร ไชยวงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล พันธ์ภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงศีมาภรณ์ สียางนอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายสมชาย ฆารสว่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายสิทธิชัย คำลือชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุภัค ดอนอ่อนสา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายสุระศักดิ

์

อันทะปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ปฏิขานัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุวิมล คำแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายอภิชาติ วงษ์สพาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายอภิญญา พลหมอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ด้วงทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๔
เด็กหญิงอรรถภาวดี พิจารโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงอรัญญา จันทรวิชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงอุมาพร สำนักวังชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงเรวดี วงค์ไชยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พุทธาผาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงไพริน ล้วนเปรมกมล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๐
นางสาวกนกวรรณ ทุ่มศรีลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๑

นางสาวกมลชนก หงษ์แดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๒

นายกิดาการ เหล่าลาภะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๓

นางสาวกุสุมาลย์ คำภูธร
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๔

นางสาวจรรยพร เพิมพูน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงจุฑาลักษ์ แสนหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๖

นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสมบัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๗

นางสาวชลธิชา พิมพ์โสดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๘

นายชลนที พานน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๒๙

นายชัยวัฒน์ ทิพเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๐
นายดนุพร ชัยศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๑

นายดุลงค์ฤทธิ

์

วิสาชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายนุติพงษ์ พิมพ์วันคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๓

นายบุญคง บุญโคกสี
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงปวีณา นิกรแสน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ เหล่าสักสาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๖

นางสาวปยะธิดา เกียรติธนาวณิช
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายพีรณัฏฐ์ แสนสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๘

นายภาณุมาศ ชุมพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๓๙

นายภานุวัฒน์ นาคศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๐
นางสาวมัลลิกา วรวิเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายยศกร แสนกัง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๒

นายยุทธนา อารีเอือ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๓

นางสาวรสรินทร์ ตันสมรส
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๔

นายราชวัตร ไชยเววา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๕

นางสาวลิลณี ภูงามเขียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๖

นางสาววชิราภรณ์ เมืองนาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๗

นางสาววรรณพร ชาวเหนือ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายวีระชัย สิงห์โสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ งามเลิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๐
นางสาวศศิกานต์ ประสพสิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๑

นางสาวสุธิดา เชียวดี

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๒

นางสาวสุนันทา ดอนแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๓

นางสาวสุภาพร สีเสมอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายสุริยะ วันสืบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๕

นายอนุชิต จอมทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๖

นายอภิวัฒน์ จันทร์เพ็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๗

นางสาวอรทัย ดวงมนตรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๘

นายเจษฎา คำบอนพิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๕๙

นางสาวเสาวภา รอดเงิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๐
นายคณวัตน์ เจริญวัชรวิทย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๑

นายจักริน พลมุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๒

นายจิตสรา ศรีพุทธา
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๓

นายฉัตรมงคล เชือหลง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๔

นายชญานนท์ ภูสง่า
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๕

นางสาวชะนิฏฐา จันทร์วรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๖

นางสาวชัชชัญญา ยังดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๗

นางสาวญานิกา ยินดีรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๘

นายดนุพงษ์ นามคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๖๙

นายทิณกร คำภูเวียง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๐
นางสาวทิพย์เกสร ธิถา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๑

นางสาวธนพร วงศ์จันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๒

นายธวัชชัย คำยวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๓

นางสาวธัชชา สายแสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๔

นางสาวธิดาทิพย์ ฝายสีลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๕

นางสาวธิดารัตน์ ทินภู
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๖

นายธิติวุฒิ คำมูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๗

นายธีรพัฒน์ แก้ววงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๘

นางสาวนริศรา จันทร์วงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๗๙

นางสาวนริสรา รัตพลที

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๐
นายนันทศักดิ

์

แก้วยม
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๑

นางสาวนิศารัตน์ ซือสัตย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๒

นางสาวนุศรา วงค์ชารี
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๓

นางสาวปลายป นารัตน์โท

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๔

นางสาวปลายฟา คำเพ็ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๕

นางสาวปวันรัตน์ ปญญะสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๖

นางสาวปยะมนต์ อุ่นคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๗

นางสาวพรทิพย์ เวียนวัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๘

นางสาวพรรณิภา โคตรสมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๘๙

นางสาวพลอย ประทุมชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๐
นายพิสิทธิ

์

พิณพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๑

นางสาวภัคจิรา ปาชะนะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๒

นางสาวมธุริน พันธ์ศรีเลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๓

นางสาวมนัสชนก ดงขันตี
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๔

นางสาวมาริศา มหาวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๕

นายรัตนกร ไกยรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๖

นางสาวรุ่งกานต์ น้อยเทียม
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๗

นางสาวรุ่งอรุณ พินิจมนตรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๘

นางสาววัชราภรณ์ วงพันสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๖๙๙

นายวัชรินทร์ วงษ์ชารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๐
นางสาววิชชุดา วงค์แวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๑
นางสาววิชชุดา สุบิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๒
นายวิทยา วิประทุม

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๓
นางสาววิมลมาศ กางจันทา

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๔
นายวุฒิชัย วงค์เปยว

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๕
นางสาวศรุตา สิงหาปด

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๖
นางสาวศลิษา บูรณพิสุทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๗
นางสาวศศิพรรณ จันทะแจ่ม

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๘
นางสาวศิรภัสสร บุญทัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๐๙
นางสาวศิริวรรณ ว่องไว

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๐
นางสาวศุภรัตน์ เหลืองอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๑

นางสาวสกุล แสนดาหมืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๒

นางสาวสุทธิดา คำภูเวียง
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๓

นายอภิสิทธิ

์

พวงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๔

นายอภิสิทธิ

์

สำนักวังชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๕

นายอภิสิทธิ

์

สิงห์สุธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๖

นายอมรเทพ นามบัวลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๗

นางสาวอรอุมา คำบุดดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๘
นางสาวอัจฉริยาภรณ์

สุนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๑๙

นางสาวอาทิตยา บุตตะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๐
นายเบิร์ด ภูผานิล

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ หงษ์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายกิตติพศ กิด่วน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงจินตนา บุษราคัม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายชีระวิทย์ วงค์เทพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายธงชาติ ภูมีแจดำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีนิล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายภานุพงษ์ เหลาหนวด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เพ็งรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ สุดหนองบัว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายสิทธิพล ภักดีจุ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายสุรเดช ศรีไกรรส
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายอนุชา แสงราชา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา สีภูธร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเพียงฟา วงษ์ละคร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงชลธิชา หนันติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงณัฐชา สุขเสนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พลนวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายทัตพงษ์ ศรีพรทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ พิลาษี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายธีระเทพ แสงราชา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายธเนศ ยามี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงปณิตา มะลิรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ หาสีโน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายพงศกร พินิจดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ต้นกันยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายภาคิน ลีเฮือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายภานุวัตร ลีเฮือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ โฮมคำจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายวิโนทัย น้อยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงศศิวรรณ พรมโนนศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุวรรณี ทิพเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายอนุภัทร ภูมีแจดำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงอริสา โสวิราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา พลดงนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงเขมิสรา บุญศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงเมฆขลา หอมหวาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๗

นายกัลยารัตน์ ปอมสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๘

นายชลธิชา คำบอนพิทักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๕๙

นายชลธิชา มากมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงชัยวัฒน์ โนราช

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๑

นายอารยา วารบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงไชยา ไชยศึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๓

นายกรรณิกา ดวงจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๔

นายกัญญารัตน์ โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๕

นายจุฑาลักษณ์ เศษรักษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๖

นายภาวิณี พลศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๗

นายมยุริน เหลารัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๘

นายวรรษมน วิญญาคาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๖๙

นายศุภรัตน์ หม่องคำหมืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๐
นายสมฤทัย สมสวนจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายวีรภัทร ชุมพล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายชนะชัย สีลุน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำมูลตรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายวรวิช วิเศษลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายคมกฤษ สะตะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายวัชระ ปะตาทะกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายปฎิภาณ ทักเทียง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายนิสิต ราชวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ภูตลาดขาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงนุศรา เหลาสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงนริศรา เสนารัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงศุทธินี พันธ์กิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงจิรภา เวียงเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายจินวัฒน์ ข้อยุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขขะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายธีระชัย ศิริยุภาภาค
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายศรายุท บุตราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายพิชยุตม์ ทาส่วย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายยสินธร ด้นดัน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายภาณุ โคตรกองแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายวายุ แจ่มศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงฑิตยา เสงียมศักดิ

่ ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงพรพิมล จันทะนนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงรักษพร เขิมขันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ ชัยหงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงวันวิสา แก้วก่า
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี นามตาแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายศุพัฒษร พวงพา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงกุลรัตน์ รอดสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงสุพิศรา รักงาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายเกียรติกูล นาคสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายชัชวาล ค่อมสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายสิทธิกร น้อยเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงชาลิณี จันทะอ่อน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงเดือนแจ่ม ศรีชมภูพาน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงวรรณชรี จำนงศิลป

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงวารุณี เกิดทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงอนิสรา หมืนกัญญา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงนริศา ไชยแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายอาทิตย์ พวงพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายวทันยู สุขอาษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายวันชัย เย็นสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงโสภา คำมณีจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายพุทธีนันท์ ทับพิมล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายรัฎภูมิ ตาเสาร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายกฤษดา ไชยมูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายสมพงษ์ ทองแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายนิธิพนธ์ ฉัตรเฉลิม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายจุฬาลักษณ์ สนธินอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๒
เด็กหญิงกรรณิการร์ เกษอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงชลดา หงษ์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงกรณีศ เครืองพาที

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงชนาภา นาคคง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงมนัสพร จันทร์ร้อยเอ็ด
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงนัฐชา โลกาสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงวรัทยา เหล่าทองสาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงภครมัย ยะลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงวรางคณา คำพิลัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงทอฝน บุบผาชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ จันทะกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงรชนี สังศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายชัชพงศ์ พงษ์คำพาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายดนุพงษ์ นารีจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงประรินทร ชมภูศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายธันวา สรรพอาษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายศุภกร ยมโคตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายนิรันดร์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ นาคเงิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์กลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงนิรมล บัญฑิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทะวัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ สท้านธรนิล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายณัฐพล ฝอดสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายอภิชัย จางหาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายภิรมย์ มาตนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี วงษาหาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงศุทธินี นวลจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงวรัชญา แก้วสารภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล จันทร์วงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา เพียโณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายพงศ์เทพ ธนาคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายวราววุฒิ แนวหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายปรมินทร์ เพ็ชรนาค
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ นาคมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงเนาวรัตน์ คนกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงศศิธารา ราชกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงดวงพร ชาวนาแมน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายสิทธิกร ทะบัณฑิตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายนิภัทรพล ศิริขันธ์แสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายชนาธิป มิงศรี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายเอกภูมิ มณีรอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๔

นางรัตติกร จุดทะนุช
๐๓/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๕

นายเอกพันธ์ พลเสนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๖

นายจักรพงษ์ มูลอามาตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๗

นายสุชาครีย์ ถวิลวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๘

นายสรายุทธ ชัยธานี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๖๙

นายพัฒณพงศ์ ศิริบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๐
นายอลงกรณ์ ทองใหม่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายพิริยะ ธนนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายรชานนท์ บรรเทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายกิตติวุธ นามวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายจิรมงคล คูณเศรษฐ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงวนิดา พงษ์คำผาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๖
เด็กหญิงอรุณรุ่งนภา ชาพวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายกมล เลพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงนิรมล ศรีพิทักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายเด่นดนัย ศรีปะโค
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงรังษิยา รุ่งเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายเกษฎาพร โทแหล่ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงนนทชา ภัทราธีมากุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงพัชรภา สมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงมุฑิตา สิงพา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายจีรนันท์ โพธิชัย

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงวรรณภา แน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พุทธเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงนฤมล แสนทำพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายภูวเนตร โสรวาฬ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายเกรียงไกร ชาดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายณรงค์กร สีหาบง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายสิทธินันท์ ชุมพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายพีระพัฒ สร้อยโพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายกฤษฎี จุลนาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายธนกร ซากอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ คำควร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายเอกพงษ์ สักโคตรวัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมบุญเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ดวดขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทะนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงปรียาพร รัตนวงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงแพรวา ประภาสพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงเยาวเรศ เมฆวัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา เกษศิริโยธิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายสุรไกร พิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ แสนสะอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ พรมรักษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงวาสนา ชัยจักร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงศิรินญา ประคอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายกฤษฎา หาญชนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

เยาวะระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงรัชนี ฝายคำวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เสียมแหลม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
นาบับ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๕
เด็กหญิงพลอยวาริน นาเวียง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำนางปุม วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายชยพล ธนันดรคุณดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายปภังกร เรืองศิลป
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายมงคลรักษ์ ชำนาญกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายคมชาญ เอือใหม่สกุล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายสรยุทธ มันกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายธนพล จันทร์สมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธนกร เนืองภักดี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ปะโปตินัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายธีรเทพ จันทร์เต็ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายเจษฎา คำสีทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงศศิธร ถิรพงศ์ชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์กลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงวรัชญา แก้วก่า
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายปติยากรณ์ กาละพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายภาคภูมิ อาจภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นวะโคกสี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงสิริวรรณ สุภะคร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงภานุมาศ กองเกิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี พรหมภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงศศิธร วิบูลกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงปภาวดี พิพิธหิรัญการ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายณัฐพร มาตรเหลือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ธนาคูณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงธัญพิชชา วิลัยสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงอรสา ทวยนันท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายศตวรรษ อุ่นละออ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายอภิชัย ชัชวาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สีหาทัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงกุลณัฐ วงษ์เส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ แสงช่วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายณัฐนันท์ นามสีฐาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงณัฐธินันท์ วังศรีแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ วรรณไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายพันธกิจ พันธุลาวัณย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายวายุนันท์ ยมรัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายอภิรัตน์ สุริยสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายสถาพร จันทป
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงสุชัญญา เสือจำศีล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงดวงกมล ชัยสรรค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงชลธิชา พลทิพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงวรนุช หาญเสมอ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงธิญาดา นามภู่
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงอาณดา แก้วประพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สาระบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงธิติพร ธรรมจันทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ เกษวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุธิมา สัจจมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ มารตสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา นารีจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ ศรีพรหม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงอชิรญา สุวรรณประเภา
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ แดนโคกผม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายคฑาวุฒิ แก้วลายคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงพัชราพรรณ พลนิกาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายภูธเนศ ตะโนนทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงสิริกัลยา สาสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายอติวิชญ์ สืบชุย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายพิษณุ บุตรพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายวรากร เพ็ชรวารี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พัฒทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงนิภาดา แพงบัวโฮม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พวงพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง วัดบัวระพา  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายวารินทร์ วงค์แสนบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ขุนชำนาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เนืองจาศรี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงจุไรวรรณ ตาดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงกาญจนา มาวัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงอริสา ศรีเฉลิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายจาตุรงค์ สุครีบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายชาญณรงค์ นามวงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายวีรยุทธ อุดมทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายอุเทน ปานภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายเกริกพล ไพเราะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงณัฐสุดา วงษ์ธานี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงปทมา เครือสุคนธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงอัมพร พิมพ์ภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายศุระสิทธิ

์

หมีกุละ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงรัตน์ใต้
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๖ เด็กหญิงประกายวรรณ
ปดธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงสกุลรัตน์ นันสถิต
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงณิชา พุทธโคตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายภูริทัตน์ โคตรบุญมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายสิทธิกร คำประชุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายบัญญวัต โนนสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงจรีย์พร ศิรภัสธนาพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงปฐวี ธรรมรังศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงสุพัชราพร มหาหิงส์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายกฤษฎา ม้วนโคกสูง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำผึง

้

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงยุภาพร มุ่งมหาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนนำผึง

้

ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายพรเทพ งาคม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายธนวรรณ ตาดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายนรบดี มะปะทัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายพงศกร มาตคำมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายภูฤทธิ

์

มะลิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายจตุรเทพ พลเสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงอินทิรา พิทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงวรกานต์ ภูศรีน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงนภัทรสร ศิริก้อม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงวิภาดา แสนพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายศิวพัฒน์ ศรีอาสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายศิวกร ทับสิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ โสดาเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุทัยแพน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายจักรวรรษ ไชยพาพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายคุนานนท์ เสาศิริ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เอ้โทบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงเมวดี บุษผา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงอภิญญา โยเหลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ศิริพนปุญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายก้องภพ ธรรมเกตุ

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายญาณวัตน์ สีนอก ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายธราธร อาธนู

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายวีระพล พลช้าง

๒๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เบิกบาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายสารสันต์ สารพิชญ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายอรรถชัย ยอยโพธิสัย

๒๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงธิดาวดี โคตรแสง ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงนัฐฐา วงษ์จันลา

๑๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูอินทร์

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงอวัสดา พรรณนา

๒๖/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงไอยลดา วาลมูลตรี

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงอรวรรณ บุญมาโค

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายกิตติกร นักมวย ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายกฤษดา มหาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสภารัตน์
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายจองทรัพย์ เจริญสิงห์ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายจักรินทร์ แก้วมูลมุข

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายจุลจักร ยอยอด

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนประเสริฐ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายชลธี ทุมเทียง

่

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เขิมขันธ์

๑๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายธนาวิน เทียงธรรม

่

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายนฤนาถ ท่อนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายบอย เมินเมือง

๓๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายปานเพชร กางทา ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายพงษ์ศิริ แก้วสุพรรณ

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายคมสัน สุปะติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายครรชิต สุปะติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายต่อศักดิ

์

สืบพิมาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายวชิรวิทย์ คำมูลมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายศุภฤกษ์ วิมานทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายสุรชัย ชมชัยภูมิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายสุรยุทธ์ ลุนจันทา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายอรรถชัย อุตะมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายเอกวิทย์ ปรีชา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายณัฐพนธ์ ยันตนนท์

๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชินอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

กินโนนกอก
๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายภูวมินทร์ เนืองนี

๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ ผาจันทร์

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายอภิชัย โชคนาฮี

๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายเอกชัย สุวรรณชมภู

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงพิยดา ฐานะพิมพ์

๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงปลายฟา ทิทา

๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงกาญจนา คามตะสีลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๓
นายพงษ์พิพัฒน์ อิงชัยภูมิ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๔
นายณัฐวุฒิ ภูศรี

๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุนิตรา จวบศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงกนกกร นามปรีดา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงกรชกร หมุดผา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายกษาปณ์ ยาทองไชย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงกัลยา มาเวียง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายกิตติธรรม คำศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายกิตติภณ ทาโม้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายกิตติภูมิ สิงห์ภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงกิตติยาพร ขุลีหลาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงกิตติวรา ฮุมเปลือย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันญพิลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หอมทวนลม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายกิติพงศ์ ดีโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงกุลณัฐ กิตตระการ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายจักรรินทร์ พิศณุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงจันทรา ตุ้มทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงจิระศิตา สุขราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงจิรัชญา ธวัชสุภา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงจีรนันท์ วังยายฉิม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาวสพุง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงชนิดา นิลผาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายชัชวาลย์ ผาภูมิวิบูลย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงฐิตวันต์ นาสิมมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายฐิติกร แสงลุน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงฐิติพร กงสะเด็น

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ นิชำนาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายธนกฤต เมืองสอน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ริมคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงธนัญญา ขันตีกรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

ศิลปกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายนัฐวุฒิ อินทร์อุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงนาตาชา พุ่งอุไร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายนิติภูมิ ศรีรักษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงปทิตตา ผิวนางาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงปนัดดา น้อยการนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ภูพาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงประภาพร พลอาวุธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผิวคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงปาลินี จิตรเสงียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงพรหมพร นิจการ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงพิชญ์นาถ ศรีระบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงภัทรวริน เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงภัทรสุดา วระชินา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงภัทราพร ดอนพันชัง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายภัทร์กร คล่องขยัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายภูริทัต ทองทุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายภูวกร ชานุวัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงมลธณี สีหานารถ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงมุธิตา ทรัพย์สมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงลักษณาวดี ดาโฉม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ธรรมบุตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายวิวัฒน์ ม่วงหมันกิจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายวิศวะ วงค์ศรีวอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไปปะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงวิไลวัลย์ เพศกุญชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายวีรภัทร ยิมน้อย

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ขันลุน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายวุฒิโชค ขันลุน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายศดายุทธ พรมโยชน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงศรัญญา พรมหลวงศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายศุภกฤต กองสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายสิทธานันท์ เวียงทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา นกทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๐ / ๒๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงสุชาดา ไชยศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุภาพร เขียวจันทร์แสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงสโรชา มะลิพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงอนัญพร จวงสอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายอนุชิต ศรีหามาตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ มูลลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงอริสา ขวัญพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สวามิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายอัสนี จินดาประกอบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายอินทรณัฐ กองแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงอินทิรา รุ่งพิมาย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายเรืองโรจน์ สิงห์เอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู   

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายภูธนสิทธิ

์

ภู่ธูป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายกษิวัฒน์ สอนจ้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายกิตติชัย นาทองลาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายคมกริช ภาโนชิต

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงจินตหรา ดีใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา ถุงนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายชัยภัทร โถชารี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายชาคริต แก้วฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายชูพงศ์ ดวงพิมพ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายญาณเดช โพธิศรีขาม

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงญานิกา ริมหนองเรือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ประกอบดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายณัฐภัทร ดรที
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงณัฐวดี จิตปรีดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ว่องไว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายดิเรก เพชรประไพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายตะวัน อ้นวัลลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิริรักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ อาชาวาสนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายธนกร สันติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายธนกฤต นิลภู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงธนัญพร พุกคุ่ย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายธรรมราช บริบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๑ / ๒๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงธัญชนก ครุฑตำคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายธีรเทพ อิมสำราญ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงนภกมล บุพพิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายนันทพงศ์ อวนพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายนิธิพงศ์ แนววิลัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายปฏิพาน หมู่เพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงพรธิดา คำเส็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงพรนัชชา บุตุธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงพัชรพร คำฉลาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายพัชรพล ก้อนตุ้ย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายพิชิตชัย ผอมขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์พจี ไชยสอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๗
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เหลาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันทจร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายพุฒิชัย ทุมแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ จำปาหวาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายรัชตะ ศรีภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงวิภาดา กิจสาริกรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทีภูเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงศรุตา มากเพ็ชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรวัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายศุภลักษมณ์ บุญญเขตต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายสตางค์ หมู่หาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายสถิต เทพนิมิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายสหรัถ คำภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงสิดาพร สิงห์เกิด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุษทิพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา สารคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงสุจิรา แนวโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ชาติแก้ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงสุทัตตา แถวทองคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงอดิภา สีหาวัตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายอนันตกุล ใคร่ภูเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ชาญบ้านห้วย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์สนัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แนวโสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงอรณิชา วงษ์รัตนานุกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ เขียวนาค
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ปนทิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายไตรเทพ ศรีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๕

นายนครินทร์
ธาดาอิสราพานิช

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายวิกรม โพธิศรี

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงชมพู เจริญวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายโชคชัย เปรมใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ ทองบุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงอัญชลี เศษวิกา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงณฤทัย จันทร์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงพนิดา ผ่านภูเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงภัสสร เคนอำภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ จูสัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงวิรัญญา อึงหนองบัว

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายสรายุทธ สุดตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คาดสนิท
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงสุนันทินี ณะราศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์เชย
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายอนิวัฒน์ พรหมวิเศษ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๑
นางสาวศิริประภาพร เภาอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๒

นางสาวศิริรัตน์ คำภาเคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายสุภาษิต อุสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงศริษา คำใบศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริเวช
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงปริษา บอกสันทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุธตา สุขบัว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ โม้ภูเขียว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายปฏิภาณ แสงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงอธิชา ก๋องแก้วเฮียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายกิตติเทพ อินทะแพทย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงรุจิรา แพรบัว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา ชาเคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายเสกขิสิทธิ

์ ์

ภูมิพัฒน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายดีเนตร พุ่มใจดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงรักษิตา พรมลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงกฤษณา ทองทับ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงลภัสรดา ลาเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงศศิมา แก้วสีสุก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จำรัสภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงกานต์สินี บุญประคม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๒ เด็กหญิงสุพรรณชนิดา
กนิษฐกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายธนกร เจริญรุ่งเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายคณิน กองศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์สวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายธนากร พรมเท่า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายธนโรจน์ ล้านน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ โชตินอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายพฤทธชาติ เกษแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายมหิธร มีมังคัง

่ ่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายศ้กดิรินทร์

์

เชือปอง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายณัฐภัทร แก้วเบ้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายธนากร มุละสีวะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพงบุดดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอารญา ถินพุดชา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงภคพร เจ็กภูเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณศุภ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงศริญาพร ภูมิพัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงอุไรพร สมภาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงสายสมร ผาเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงไปรยา สิทธิภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงอนัญญา แสงถลุงเหล็ก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงลลิตา ชนะมูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายรัตนพล ธรรมดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงกัลยาณี วิจิตรลักษณา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินสีหา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายวรกานต์ สายบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายชนะชล ชิณหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงนันทิดา สระศรีแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๔ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงอิษฎาอร ศรีบัวบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงปณิสา ช่างทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายพสิษฐ์ อักษรณู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายภูษิต ภูกองไชย
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายธนกฤต ศรีคราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายภูผา ติตะปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายจิระพงษ์ โสภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงสายธาร สิงห์ขวา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงพรหมพร พรมบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงแสงธิดา จันสนิท

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนวลจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายธีรนันท์ บุรีจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สนิท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายภัคพล บือทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายปรวิศษ์ หล้าบุญ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายพงศพัศ สีหาอ่อนตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงรวิภา ภูมิพิพัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๘

นายกล้าณรงค์ มาตรมนตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๒๙๙

นายศตวรรษ เบ้าเหนียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๐
นายฐิรวัฒน์ ตีตะปน

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๑
นายธนทัต แก้วทุย

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๒
นายพิทวัส อ่างคำหงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๓
นายธรรมรัชต์ อังกุด

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๔
นายดำรงศักดิ

์

สุทธิกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๕
นายปุณยวีร์ มูลเซียงใต้

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๖
นางสาวรัชดาภรณ์ เฮงภูเขียว

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๗
นางสาวธนาพร แนวงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๘
นางสาวจันจิรา คำขวา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๐๙
นางสาวสุนิษา แสนพลดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๐
นายชิณวัฒน์ ภูมิพัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๑

นายเดชาธร ชัยชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๒

นายอนุสรณ์ ชัยยะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๓

นายรัฐธรรมนูญ หล้าดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๔

นายวิทยา นามจันดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๕

นายไมตรี เกิดผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายสุรเดช มาตรมูลตรี
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายสหรัฐ เพชรผึง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ใจ งานอุตสาห์
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุนิษา นามจันดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วทุย

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายเอกรินทร์ แซงวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงรินรดา ก้านบัว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงนิชานันท์ นามจันดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ นาคทองคำ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ด้วงอ้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงวัชราภา โสภาบุญ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายจักริน ดวงแสงจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงรณัย นามจันดี
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายกฤษนัย คันธวิชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงธีรนันท์ อ่วมฟก

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายภูวนาถ แข็งแอ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สิงห์สมบัติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงธันยชนก แก้วทุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงอริสรา ผลภิญโญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายวิทยา บุญมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงปยนุช ถาหล้าอินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงนาเพียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงนฤมล ชาโสรส
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงวริศรา ดาลาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ นาศพัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงพนิดา แนวปราณีต
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายรณชัย ขำณรงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงอินทิรา ดอนซ้าย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายสุระพา มูลจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วพิมพ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายปรีชากร บุญยอด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายก้องภพ ชาติชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงดุจดาว มูลจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายนิพล สุนันตะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายศรายุทธ เสมสำราญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายสมพร เพ็งสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายพิษณุพงษ์ พรหมสาส์น
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงเมขลา กาลนาค
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายอภินันท์ ภูมาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายพรรษา มีความสัตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายปญญา มูลจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายณัฐพล วันแจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายพันธกานต์ มูลตะการ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายภานุพงษ์ สิงห์คำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงวิรดา ดีบ้านห้วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๒
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ แก้วง้อง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายกิตตินันท์ ปองจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายสุภรัตน์ ยุทธหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา หอกิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงรวิสรา ต้อสอ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายจิรพงษ์ พงษ์พัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายปริญญา สมจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ คิดงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายเสมาวาส จันทร์ชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายนพดล มีแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายภานุพันธ์ ชำชอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธงชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงปณิดา คำสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงภัครมัย ภูคำวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงนริศรา โครตภูเวียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงผกามาศ ปองจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายศิวกร สิงห์นวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วเมืองน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายสรกฤษ ไพราม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา วงษสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงสุชาดา ชาเวียง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา สีนวน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา วิสุวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงเวทิดา พิทักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดาสาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ คุ้มเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายปติโชค ล้านภูเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายภูวนาถ เจริญโล่ห์ทองดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ ประสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงศศิกานณ์ หาดสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงนนธิชา วงศ์กระนวน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงปยพร ภูมิพัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายไวยกูล แก้วสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วจือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ บัวระภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิลัยพงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายภูวเดช รุ่งเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายไพรัตน์ ชมภูทัศน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ เสเล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายสุวัจน์ อุปฮาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายธีรพัตน์ ถำขีนาค

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายคุณวุฒิ สีนวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายศิริชัย สูนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายสิรภัทร สิงห์มอญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายอิทธิกร ถำขีนาค

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงพิศมัย ภูคำวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงอรวสา ธนะภูมิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เสเล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงธนาวดี ถินนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงสุชานันท์ วัฒนไกร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงอรัญญา ปดตาพาโพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงกนกพร ตองสูงเนิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงรุจิรา แซ่ตัง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงชนิดา โพธิอ่อง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงเก็จมณี มูลสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เลือนชิต

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงชนัญญา แพ่งศรีสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชัยศิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายสายชล นวลศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายรัตนชัย ดีแปน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายจิรายุ ทันเขิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายชัยมงคล น้อยต้อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายพีรพรรดิ

์

มูลมาศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายศิวัฒน์ พินิจกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สาหล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายพงษกรณ์ มีเมืองเก่า
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ ชุมวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงอาริยา อินต๊ะมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงปยธิดา ทวีวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนราช
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงจันทร์ธิรา ประทุมชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวาสนา มาลาสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล สินธุวา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงกัลยานี แถววิชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายอาคม มาวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายโชคชัย อุ่นญาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ สังมะณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายวิทูร ชำนาญมูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายสรพัศ กรมไธสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายพลพัฒน์ สารีเกิด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายศราวุฒิ ทองล้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายประทิว เถียรชัยภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายสิทธิชัย หมืนอภัย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายพิชชา คุณจันดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายภูณพัฒน์ สินธุวา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายศุภชัย บุตรโคตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงจันจิรา นามทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงสุกฤตา สุวรรณลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงสาธิตา มหานาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายกฤษณะพล รังมาตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ เจริญมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงกาญจนา คำภาเขียว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายจีระวัฒน์ เหินสันเทียะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายชลธิชา แสงพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายชิชานนท์ แสนคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงดาริกา พิมพ์แก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายธนะรัชต์ กำภูเขียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายธนันชัย ทุยเวียง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายธิติวุฒิ คำเส็ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนิชาดา ดีสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงเปรมวดี สีแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงพรธีรา เหลาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงพิณทิรา ชัยมีเขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงภัทรกันย์ ไกยสวน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายมินธาดา แสนหล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายวายุ ใจวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายวุฒิชัย หมืนหาวงษ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายศรัณย์พร ชัยสาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายสวิช พุ่มจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา กันหาเรียง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผ่องแผ้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๕
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ คำสิม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงพีรดิษฐ์ เชือสาวถี

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายภานุพงศ์ โม้งน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยขัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายวรรรณชัย แซ่ตัน

๊

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายวุฒิชัย เนินผา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายศราวุธ แก้วยอดฟา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงสุจิรา ชนะนิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงสุนิษา ตรีเทพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ โคตรโยธา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ถากง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๖
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ ก้อนเงิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายอาทิตย์ วิลัยเลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงไอลัดดา มูลอาจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ หอมจู
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จวบลาภ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายเจตพล สาระจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงกนกพร กำไรรวย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายมินทฎา ศิลปรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายฉัตรตรี กุลชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายชลระธี ศรีพาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายชนะชัย คำแร่
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายวีระพัฒน์ จันทลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายวัชรพล ขวัญแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายสามารถ เครือแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงณัฐพร แสงวิเชียร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี ลีเวียง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงอัฐชราวดี ศฤงคาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงโสภิตนภา กัณหาเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลุนอุดม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงนิภาพร วงษ์หาร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงพิมพร พลบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วกำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงนริศรา พลเพลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงปยะธิดา บุญครอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงนิลาวรรณ์ สมคณะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายพงศธร ภักดีโชติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญสอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายอนุชิต พรมมาจุ้ย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แจ้งคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายคณิน ขันถม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายสมพงษ์ สิทธิคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงพรธีรา ศรีหาพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงอำไพพร มหามูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงรสิตา ซุยไกร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงกนกพร ลุนอุดม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงพัชรพร ชูศรีทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงพิยดา คลังภูเขียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สุวรรณมิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายธนาธร อินทะสร้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายกฤษฎา นามนัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายอิสระ เกษแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายอภิชัย เยือใย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายตะวัน นารถประนิล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายสมโภชน์ สุทธิประภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ กัณหาเรียง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงธนัญญา อินทะสร้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายสุชาติ สีหาวัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายกฤษฎา โพธิมา

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุดนางาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายเจนวิทย์ หงษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายณัฐกร แช่มกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายณัฐพล สรวลเส
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายตะวัน บึงเวียง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายธนวัตร ชัยโคตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายเลอชัย กระโจม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายเรวัต โสภานำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายศิวัช สามารถ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิมพ์เกาะ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายกฤษณพล บุญเต็ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายกรภัทร์ นาคสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงชลธิชา นามวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงจันทัปปภา ม่งดอ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนันทิยา มลามนต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงปาลิตตรา โพธิกมล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วสากล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงอรอุมา ภาพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สระแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทิณพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงธันวา พิมพ์เมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงจุรีพร วงศ์อยู่
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงญดาพร ลีเวียง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงญดาวัน ลีเวียง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงภารดี ทองสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายวรายุทธ์ แสนแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงรพีพรรณ วงค์ตีบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายวิทยา มหามูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายคมชาญ มาเวียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ มหามูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายกฤษฎา โสภาดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายปริพัฒน์ พิมพุก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายวีระพัฒน์ ไขเขว้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายแผ่นสิลา แสนมนตรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ แสนภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ปกการะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มภูเขียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงพัชรพร ถาชินเลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงญานิศา หงษ์ชุมแพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงวรนุช ดงเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา ปนเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา ทดอุบล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงทัชชา ชาติสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วกลำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงสมฤดี พัดเพ็ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอลญา บุญมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายวิศวเทพ กุลทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายธนดร ลาบุญตา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายณัฐดนัย เฮ้าแปะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสนประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงหทัยชนก กุลทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงพัชราภา จันทมาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายนาวิน หมืนปชชา

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายภูชนะ อัคนัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเอียด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงบุษบา เดชแพง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายณภัทร คงเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร สีหา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายสุรเดช สุขเกษม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายลัทธพล ลักเหลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายพิชานนท์ เดชแพง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิพัฒน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๕

นายภูวนาท เปลียนผึง

่ ้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๖

นางสาวสริญญา ธรรมภูเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงพรชิตา พลเสนีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงอัญชลี ภูมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายภูเบศ มูลโส
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงอรวี พลเสนีย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายวายุ สุขเอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงณัฐกาน ถือคุณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายอิทธิชัย กามูลละคร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงปยธิดา บุตรสาระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงกัลยา หาญศึก

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๖
นายกฤษฎา อัปมาโน

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๗
นายอทธิพล สืบสูง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๘
นางสาวพุทธวรรณ จันชะนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๐๙
นางสาวอาทิตยา เพชร์ขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๐
นายดนัย เดือยน

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๑

นายภาณุพงศ์ เหลือถนม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๒

นายเปรียวลม แสนเสริม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายยุทธภูมิ หาญลำยอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๔

นางสาวพรพัสษา อ่อนตานา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๕

นายนวพล อุปมาโท
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงวรรณวิสา พันธ์คำเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงรัตนา คำพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ลีปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำขวา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงสุภาพร วรรณชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายชินวัฒน์ ศรีแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงภานุวรรณ สีกัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงอภิญญา พวงจำปา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อ่อนพวย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงขณิฐา ถาระพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สัตถาพล
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงสุชานุช สีสมพุทธ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงวรรณภา ทองกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๒๙

นางสาวกัลยาวดี เกษตะระ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงภาณุมาศ เชิดหนองผือ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายคุณากร จันทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงวริศรา สุขใจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงขวัญตา สุทนัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายคณิศร ถานะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายเจษฎา แสนบุญมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายพชรพล ภาเฮือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ นามวงษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายศักรินทร์ เอกตาแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายภูริพัฒน์ สมภาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายคมกริช โพธิศรี

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายมงคล โพธิศรี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายอนวัฒน์ โฮลอด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายอรรถวิทย์ แสนสีมนต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงเขมิกา เหล่าสุนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงจตุพร เงินมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงจามจุรี นุ่มถนอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกตาแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงศศินา ไชยสงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงชลธิชา ศรีนาไร
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงธณภรณ์ โพธิศรี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงนุจรี โพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สีโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แข็งฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงวรนุช สังทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายภูชิต โชคภูเขียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ไชยสมบัติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายอนพัทย์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สิงห์เดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายภาคิน อินทะโคตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๑
เด็กชายรักษ์ธภิชาญ หอมหวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายฤทธิชัย อนุศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายสิรภพ อัมสมเสพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายอนุวัตร์ เนืองมัจฉา

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายอรรถพันธ์ แสงเสียน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายวัชรินทร์ แสนบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรเสถียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ มุงคุณคำชาว
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงวราพร เนืองชมภู

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา พัฒน์เพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงชาติญา โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงณหทัย ศรีนุรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงนวพร มาตรสมบัติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงนิภาพร บุดลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงพรธิดา ทองหมืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงมนัสวี อุชี
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงวิชุดา ม่องคำหมืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงอรพรรณ สมปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงอลิษรา คล้ายปาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายธรรมวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายคฤหาสน์ สินทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายชนาธิป ปดทำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายชาญชัย เกษลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายพันธกานต์ พึงปรางค์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงอังคณา วิชาเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ นาหนองตูม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ม่องคำหมืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงธนพร สีแพงเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงธิญาดา ทิวลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสือเดช

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงนภาพร ทวีเขตกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงนริศรา สุผาวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงปฏิพร ชาติชำนิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงปทมาวดี โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงพรชิตา ศรีวิเศษ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา โยธาวงษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงฟาใส อาษาสนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เดชนรสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๐ เด็กหญิงแววประกาย พิมพ์วรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา แสนบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงอธิติยา พรมลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงอมินทร์ตรา อินธิราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงอรพิน อาษาสะนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงอารียา โพธิศรี

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงอินธิดา อาสาสนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงอภิสรา พลไชมาตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๐๙
นายจิราวุธ มโนวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๐
นางสาวอลิสา ภูคำวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๑

นางสาวเพชรมณี จันเรศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๒

นางสาวสุพัฒน์ตา ปองเรือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๓

นางสาวนิศารัตน์ วิรวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๔

นางสาวชฎาพร ชาวชุมนุม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๕

นางสาวธนิศา สุริวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๖

นางสาวปรปรียา ขันมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๗

นางสาวปาริชาต เอสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๘

นางสาวปนัดดา ภูทองเงิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๑๙

นางสาวสุธิดา ชาญประไพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๐
นายกฤตพจน์ นามบัวลือ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๑

นายทักษิณ โพธิศรี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๒

นายปรัชญา โคตรโสภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๓

นายพีรธร นากลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๔

นายภาณุพงศ์ แสนบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๕

นายสิทธิพงษ์ พันเดช
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๖

นายเอกพัฒน์ แสนบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๗

นายอุดมเดช โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๘

นางสาวสาวิตรี โสภาคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๒๙

นางสาวนริศรา หิริโอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๐
นางสาวนฤมล กาฬพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๑

นางสาวพรภิรมย์ โพธิศรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๒

นางสาวภาวิณี โมรานอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๓

นางสาววันนิสา แสนลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๔

นางสาวสุทธิกานต์ แก้วบุญตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๕

นางสาวอพัชรา แสงนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๖

นางสาวอรทัย บุตรไชย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๗

นางสาวเดือนเพ็ญ ชินคำหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๘

นางสาวพรนิภา วงศสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๓๙

นายธีรพงษ์ โพธิศรี

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๐
นายเกรียงไกร อาษาสนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๑

นายชัยพร แสนบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๒

นายโชคชัย แสงจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๓

นายพงษ์พัฒน์ เอกตาแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๔

นางสาวรัตนาพร โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๕

นางสาวเกตุวจี ทะนามศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๖

นางสาวจุฑามาศ สีกาลัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๗

นายเจษรินทร์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๘

นายก่อพงษ์ โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๔๙

นายนรวิชญ์ วิสีสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๐
นายจิราวุฒิ อินธิแสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๑

นายอัสนี สีหานาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๒

นายณัฐภูษิต คำเขียว
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๓

นายอนุพงษ์ ลำขามปอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๔

นางสาวกฤตลักษณ์ กันชม
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๕

นางสาวจิตติพร อูปทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๖

นางสาวจิรนันท์ แก้วใส
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๗

นางสาวจิราพัฒน์ รัตนนาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๘

นางสาวจิราภร ภูทองเงิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๕๙

นางสาวปาริชาติ ดอนบ้านเขียว
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๐
นางสาวเพชร์รัตน์ แซ่เล้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๑

นางสาววรัญญา มาขน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๒

นางสาวสกณกานต์ สะตะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๓

นางสาวอรัญญา ครยก
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๔

นางสาวจันทร์สุดา โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๕

นางสาวชนินาถ โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๖

นางสาวยุวดี ลุนสวนจิก
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๗

นางสาวนำทิพย์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๘

นางสาวนิภาวรรณ ชาวม่วงขวัญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๖๙

นางสาวทรงพร ประทุมชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๐
นางสาววรุณี แสงจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๑

นางสาวศิริวรรณ ครยก

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๒

นายสหัสวรรษ พันธุชิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๓

นายกฤษณะพงษ์ ติวไทยสงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๔

นายสหรัฐ อ่อนพุทธา
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๕

นายกฤษณะ ศรีโสภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๖

นายธนาวุฒิ แข็งฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๗

นายศรเพชร เถรวงแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๘

นายศักรินทร์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๗๙

นางสาวกัลยรัตน์ แก้วใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๐
นางสาวเจนจิรา กันทำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๑

นางสาวดวงเดือน โพธิศรี

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๒

นางสาวรุ่งทิพย์ ปะโมทาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๓

นางสาวชนิดา พานุสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๔

นางสาวนฤมล โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๕

นางสาวนันท์นภัส วิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๖

นางสาวอริศรา รัตนะภูมิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๗

นางสาวสุจิตรา วิชาผา
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๘

นายจิรายุ พันเดช
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๘๙

นายนัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๐
นายชิณกร มุงคุณคำชาว

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๑

นายมานพ เอกตาแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๒

นายสิทธิศักดิ

์

สะตะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๓

นายนัฐพงษ์ ชูเชิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๔

นายจิรายุส สุวรรณบุตรวิภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๕

นางสาวจริยา ขันทะมูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๖

นายภูมิพัฒน์ เดชโบราณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๗

นายกัณหา ฟองเอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๘

นายเมธาสิทธิ

์

เจนถูกใจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๗๙๙

นายเปรมชัย ทิพฤตรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๐
นายธนพล งอกงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๑
นายวีระมน สีนาเวช

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๒
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพฤกษ์

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๓
นางสาวพัชชา โสมกลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๔
นางสาวชุติมา ชัยประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงณัฐยากร เฉยโทสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายณัฐดนัย โชติศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงกิติมา สุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๐๙
นายวรุฒ ถานะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๐
นางสาวอุบลวรรณ โพธิศรี

์

๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๑

นางสาวสุนิสา อาจจำปา ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๒

นายวินัย สาเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายธเนศพล โชติทอง
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายจูเนียร์ สุนีย์
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอติมา เทียมโคกกรวด ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๖
เด็กชายตะวันยอแสง เครืองตรงจิตร

่

๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายวุฒิชัย บุญมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีปทุม
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๑๙

นายชำนาญ ไผครบุรี ๑/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงกาญจนา ซาธรรมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงสราวลี ศรีสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงกุลปรียา ศิริสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายเจตพล พลอยเหลือง
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงเจรัญยา บุษราคัม ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายสุรยุทธ นาบำรุง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายธีรภัทร ธงชัย
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ บัญชาการ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายกิตติกร สงวนความดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายธนพงษ์ นุชประยูร
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายพัทธนันท์ หล้าคำ

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายวายุภักดิ

์

จันลา ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายอภิลักษณ์ คำอ้อ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีมุงคุณ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงวรนุช สงพัด
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ หมันนอก

่

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงสุวิภา เมฆโพธิ

์

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงไรวินทร์ เหล่าสุวรรณ์
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงพิยะดา แสนพล ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงฐานิยา สวนสมภาค ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงเพชรพิชชา กุลบุตร

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงจิราภา สนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายณัฐดนัย แก้วบุญเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มืดทัพไทย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๔ เด็กชายทีปกรบดินทร์
อินทะสร้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายธีรชาติ คำบ่อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายเขมวัฒน์ โยมะบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงเก็จมณี เพชรคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายณัฐฑิชัย มืดทัพไทย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายธนากร นิตุทอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงปวีณา สิงหาเทพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ แสนปอ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงวรรณวิภา ประทุมโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงเพลินศิริ ชินอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ภักดีปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา วังศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา เนืองมัจฉา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงจันทิมา ภูกองไชย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงจิราพร ธรรมสวาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงจีรพิชญา บูราญศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงชนิดาภา นาธงชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๒
เด็กหญิงณรินทร์ญา กงนอก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายธนพล เมฆขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดอนภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายนิติพล ธินบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงผกามาศ ละครเขต
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงผกายมาศ แสนโท
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายพรมวิสิทธิ

์

แก้วมาตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงพัชณิตา ทองนาเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงพัชรดา นาทันลิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ใยแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายยุทธนา สิทธิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงวันวิสา ดัดเสือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายวีระยุทธ ดอนอ่อนเบ้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๑ / ๒๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงสุนิตา ธัญญานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายอนิรุจน์ ตรีเหลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายอนิรุต บุญบาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายอนุชา ศิลาลับ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายอนุสิทธิ

์

กงนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงอริยา จันทร์เหล่อ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงอลิชา ไชยพาพิมพ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายเศรษฐา สิทธิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษราคัม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อัดโดดดร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงกัลยา มาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงกัลยาพร น้อยลาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงขวัญฤดี วันปรีดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงจันทร์ทิมา อุบลบาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ดวงไข่สร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงจันทิมา โฮมชัยวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชัยหานิตย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายจีรพัฒน์ พิมพิสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายชนะชล ไชยสัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายชลนที สีมาตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายชลันธร มูลแอด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายชาญชัย ปาลสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงฐิติมา ดาแพง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงณภัสรา อ่องกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะดวง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายตรีเพชร คงดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายทรงพล จันสวัสดิวิโรจน์

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายธนชัย คามะเชียงพิณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายธนพงษ์ วงศ์ษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ สีหาบง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ประจงค่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายธรรมนูญ ขาวลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายธวัชชัย ชุมช่วย

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ บุตรหมืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายธเนตร สังขะลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงนริศรา กงมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายนันทภพ อำมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงบุษกร เวียงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายบูรพา หมีแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงปทิตตา ผ่านไชย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายปภพ วังคาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงปารวี มาบ้านไร่
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงปยธิดา ชัยประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายพงศธร พิจารณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายพิตตินันท์ ละดาดก
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงภควดี ชอบใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายภานุมาศ ชลพอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงราลิต้า ยาเดว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คงไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงลัดดา วันคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงวิยะดา สิงห์สำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายศิวกร คงกุทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายศุภกิจ มุยใยบัว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายสหพล แก้วหานาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงสาลิณี สมจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงสิรีธร แสงหาชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา กลางบัว
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงสุวิชญา ค้าข้าว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายอัครเดช สูงสุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา น้อยมงคล
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายอานนท์ สุขทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงอารียา พันธุ์กาฬสินธุ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา ภูศิริต
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงแพรพิไล ลุนจุนละ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุดดีเคน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายกฤษฎา ตรึกตรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายธีรภัทร ชารัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงนริศรา ชินบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายนิรันดร์ จิโน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๓ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงนิสากร คำอ้อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๖
เด็กชายประดาพนธ์ สาขา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายพรชัย ไชยคำภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงพรรณนิดา วังแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงพิกุลทอง แสนโคก

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงภาวิดา นาวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงยลดา ขาวลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงรุ้งฟา สุกุมาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงวัศยา แจ่มบุญรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงวารีรัตน์ อ่องกลิน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี บัวศรีสะอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงศุภนิดา อวดอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสายฝน จิตวิขาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงสุนิสา จิมค้างภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายสุภกัลย์ ประดิษฐ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงสุภาวิณี แสนมุงคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายสุรวุฒิ พละสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงอพัชชา พุงไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันทะแสน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงอารยา หารินไสล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงเกศินี ชัยศรีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงจิตณา แก้วกงพาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๗

นางสาวธิดาภร บุญตา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๘

นางสาวปยฉัตร ขันแข็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๖๙

นางสาววราพร ไพรประชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๐
นายศุภกิตติ

์

ทองเชือ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กลางบุรัม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายทินกร สว่างพฤกษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายนที คุ้มภัยพาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงนริศตา มหาหงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงนิศาชล แก้วแสงใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงปยะธิดา มาตุลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายพาณุ เทียมเกตุแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายพินิจพล หนองบัว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายศุภชัย พุทธสิมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา เหล่าเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงอรจิรา ไชยแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงไอยริศรา แก้วดอนโมง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ประยูรเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายภูตะวัน เขตหนองบัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงศิริญภรณ์ หลานวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายก้องภพ ไชยสุมัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงนฤดี ชาปด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงพรรณิภา เลิศกมลรัตนกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงรักษิณา หาญนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายอธิป ศิริกิจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายเอกบุรุษ โพวันนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ กาญจนาภิพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา กิริมิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิทอน

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ สานิพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายธนานนท์ ไชยถา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงธิติกาญจน์ สีพรมติง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายนพดล นนทะนำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงภัคจีรา อุปถัมภ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงภาณุมาศ วงษ์สีแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายวีรวิชญ์ ชัยภักดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงสุชาดา สุนสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี โนนศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงอชิรญาณ์ วัดเวียงคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายเสกสรร ดอชนะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นามแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงญัฐฐธิดา แฝงทรัพย์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ โรจน์บุญถึง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายตะวัน พยัคราช

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงธนพร แสนประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงนิศามณี นามแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปุริมายะตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๕ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงยุภาดา พิมพ์แมน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายรชตะ ชานันโท

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงวนิดา ขันตรีกรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายวรวุฒิ จาดพิมาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงสุทธิดา ภูจอม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายสุรดิษ ชิดชัยภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายอพิศิษฏ์ แสงไสย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายฉัตรชัย บัวภู่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายวสุธร เรืองเสมอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายสุเมธ อาจคำมูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงอุลัยพร พรมขัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชุนสาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายวันชนะชัย แสงไสย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงกนกพร เบญจมาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายธีระยุทธ วุฒิเสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงทรงอัปสร นามวงษ์ษา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายธนกฤต ศรีกงพาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วบัณดิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายสราวุฒิ จันทร์เรือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงสิริวิมล กินรีแซ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงศิริประภา อนันต์โสพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายสิทธินัน มูลสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายอาทิตย์ ขายม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์โคกสูง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายระพีพัฒน์ ออลค๊อค

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จาดฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงศศิประภา โคตรหลักคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ อนันตโสพล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอมร อุทัยคาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา โยชาลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กุยแก้วพะเนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงธัญจิตรา จันทะวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายธันวา ชาจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ขายม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ฤชาคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายพลากร ดอนกระจ่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายศุภวุฒิ เพชรลำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงสุภากร เสมอใจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงอรนุช สมสายผล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายนวพล นามพรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงปนไพร ไวแสน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายวีรยุทธ์ พันธ์เทศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ยามี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายทศวรรษ สำราญบำรุง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงเกสรา อุทัยคาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงเอวิตรา แสงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงกนกภรณ์ พิลาวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงจิราวรรณ แดงน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายชัยเสน่ห์ สอนคราม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงฐิติภรณ์ ฮุมเปลือย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐพล พรมสีแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุรีรักษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายรดิศ เศษภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงวราพร ต้นโลห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายศุภนิมิต หมืนแก้ว

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายอดิศร ศรีพรรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

พิมพ์แมน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงแพรพิไล โม้ทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงจินตนา เวชกามา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายฐิติพงศ์ น้อยเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายธวัชชัย โสภามา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงภาลิณี อมยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายรัตติพงษ์ กงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ แสนหอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงปริญากร เปาจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงสุพัตรา คนตรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงอรฤทัย เลิศวิทยากูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๗ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายบรรหาร คำโมง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายสุพล แดงน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงกฤติยา ปลาเงิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมพ์ดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงจามจุรี สุริวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงดาวเรือง พรหมจิว

๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายธนาวุฒิ หลักทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายบารมี ทันดวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายวิทวัส ฟองฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายวินัย สีสุนาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงสุดาพร ใจอ่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงชลธิชา ประสาคุณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายบัณฑิต ดวงดีทิพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายภูริพัฒน์ หินคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายอนุภาพ ช่างจักร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายมนตรี สอาดจันดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงชลลดา ปาณาราช

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายชยุตม์ ชมภู่

๒๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายดนุพร เหลาดิม

้

๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายธนากรณ์ ทิพยกรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายพีรพงษ์ หงเหลียม

่

๒๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนสีมนต์ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายอนุวัตร ซาทุม

๒๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายอรรถพล แก้วสำราญ

๒๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศนิยม

๒๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงสุชาดา คำเงิน
๑๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงสุภาวีร์ ปานเนาว์ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงอภิชา พิมพ์เพ็ง
๒๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์เพ็ง
๒๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประโสทะนัง ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

พละกล้า ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายชาตรี ไทยอ่อน
๒๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายกฤตนัย วันโสภา
๑๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายจตุพร รักษาภายใน
๒๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายชินวัตร อุปฮาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร โสดา
๑๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายพีรภัทร บัวระภา
๒๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายสิทธิชัย โสสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายอภิษิต โพธิสัตย์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงกัลยา กาศรี
๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงณัฐมล ทิพย์ตำแย ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงไพรรินทร์ สำนักบ้านโคก ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงภัทรลดา ฤทธิคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงรัชนีกร ดอนเมืองพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงวรรณวิษา ขามธาตุ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงวาสนา ศรีมุกดา
๒๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายเอกณรงค์ เดชรักษา ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เหล่าโหล่ ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายวิสุทธิพงษฺ์ เกาะทองหลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายอนุชิต เจริญศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงกฤษณา สีนำเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ หนันติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงนุศรา สารสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงพัชรา เดชบุรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๐
เด็กหญิงศศิธร ชาวเหนือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสนิท
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพ์ทรายมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงอาธิติยา พันศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงอภิสมัย ผิวผาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายกฤษกรณ์ ก้อนแพง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ สืบอุทัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายพีระพล ค่อมสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายภานุพงษ์ มาพรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายเมธี สุพรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายวีรภัทร นุ่นดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายสุภมิตร บ่งเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายอชิตพล สมปญญา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงตะวันฉาย พิสพาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงเพชรา เบ้าเศษ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๙ / ๒๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุนิษา ธิสานนท์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายวีรภัทร ภู่ก๋ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายโกศล โคตรวิชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงจุไรวรรณ ผิวเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายสุริยา ไวยะโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายกนกพล ห้าวหาร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เวียงสีมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ กล่อมปญญา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายชัชนันท์ คำภาตัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรโม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฤทธิคำ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนหล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

พงษ์โคกสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ บุตรชารี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขามธาตุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายธีรภัทร คำสมบูรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงมณิสรา เมืองชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกล้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายอนุชิต บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงเกวลิน คำบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงเมธาพร เฉลิมศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิลสนธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายจิรพงศ์ ละออเอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายนครินทร์ กอมาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงนิสา วรรณหอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กชายรัชชานนท์ นรินยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายวิรเชษฐ์ พรมโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา ต้นกันยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายเสฏฐพงศ์ กอมาตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี วัดกู่ประภาชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงณิชนันท์ พลคราม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงณิชมน พลคราม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายธีระยุทธ ทองภู
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงนราทิพย์ สุภาพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีพุทธา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงธีรภัทร วิจิตจี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงพิมเจริญ พงษ์โคกสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายศุภกร เม้าทุ่ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายชนาธิป คำพระแย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มาตเทพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงณัฐวดี โคตรชุม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายดุสิต วงคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงธิดาพร เรืองพลวัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายธีระพงษ์ หลวงชนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงปณิดา ศรีรุ่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงพรชิตา กลินจันทร์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงภัทรธาวดี นามวิเศษ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายภัทรพล ชาวิวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงภารดี อาษาสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงมลลัดดา บุญตัว

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ พลศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงวนันท์นภัส มณีฉาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงศิรประภา นาหนองตูม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์สุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายอภิชาติ โนนทิง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงเบญญาภา โสหะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงจิรัสยา มาตรแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี ภักดีวุฒิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา โยทาวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศาลารัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายพงค์พล สุขพุทธ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงศศิวิมล ภาวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายจักรชัย รายพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ สานา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายธวัชชัย เสริมเหลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงสุนารี พองเสียง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงอนุสรา เนืองชัยยศ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายธนะเดช พิมดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงปยะพร สิงห์บัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอนุสรณ์ เนืองชัยยศ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๕

นายอนุชิต คำภูมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงจิตลดา ปญญาแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงพิราภรณ์ โพธิศิริ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายภูไช ศรีพุทธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายลิขสิทธิ

์

นวลขนุน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายสมพร บีกระโทก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๑
เด็กหญิงอภิญญาพร สินตา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายภานุพงษ์ จรพิมูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ปญญาเรียบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายก้องฟา คล้ายศรีทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายชัยมงคล โฮมแพน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงฎรินรัตน์ ศรีคำม่วม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ศักดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงปฐมาวดี รัตน์ธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๐
เด็กชายพิทักษ์ คาตบัว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ปญญาแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงรัตน์มณี บัวทุม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายวิศรุต หลาบยองสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรณี โพธิจารย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีอุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๖
เด็กหญิงอาทิตญาพร คำทูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายเนติพงษ์ แก้วโยธา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองถา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา สินรีแซ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงวริศรา ศีลาเกิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายสมบูรณ์ หล้าคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายธีรเดช ศรีพุทธา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงนภาพร คำบอนพิทักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงปนัดดา หล้าคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายรติพงษ์ โนนทิง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายเอกลักษณ์ สุวรรณแวง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๘

นางสาวนาฏอนงค์ น้อยหลุบเลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๕๙

นางสาวนิตยาพร มีศิลป
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๐
นายประวิทย์ ดวงจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๑

นางสาวศันสนีย์ ต้นกันยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๒

นางสาวสุกัญญา บุตรดาวัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๓

นางสาวอุไรวรรณ นักธรรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพรกนก มาตราคำภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงรวีพร อินทะไชย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงสุภวรรณ โพธิแข็ง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เต้จัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงณัฐพร มาณะศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงนำเพชร ผายพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายณัฐพล นครธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายนัฐธวุธ สีดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงบุษรา แข็งขัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ทำนาเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายจักริน คณะวาป
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงจินตภา นักธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายจิระวัฒน์ เจือจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายชนพงศ์ พรมประเกต
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายธราเทพ ดวงสุภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๗๙
เด็กหญิงประภานันท์ หล้าคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายปรเมธ ลุนพิลา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงพิยดา อินกกผึง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงศุวิมล สินรีแซ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงกนกรส ศรีเชียงสา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงตวิษา ทำมะโฮง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายวีรวัฒน์ สุภาสิภี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงศิริพร อุทัยเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ขันแข็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงรุ่งนภาพร ศรีผาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายรุ่งระวี วิปดทุม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พุทธสิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายจีรพัฒน์ เอกตาแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายพงษ์รัตน์ วิเชียรสรรค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายพันตรี ศรีคำม่วม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ อ่อนจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายกันติทัศ คำอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายธีรภัทร วงษ์ชาลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายภัคพร คำบอนพิทักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายอนาวิล โกเมน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงณัฐพร เทพแพง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา มาตย์สีหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายวรวัฒน์ ถนอมวงศ์มณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายวรานนท์ กะรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายเมฑาวัฒน์ สมศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงจรรยพร พิเภก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดาสม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายพุทธิพงศ์ วงศ์หนองแล้ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงสาวิตรี มูลสมบัติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์ชากรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงสิรินทรา เกียมชัยภูมิ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงสุนิษา เกียมชัยภูมิ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงชนิดาภรณ์ เนตะนันตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายธีระภัทร อำรุงแคว้น
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายวีระชัย ไปแดน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เดชประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ อึมฉิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายสุทธิชาญ สุภูตานน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายอทิชัย คำทูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงอัจฉรา สมบัติมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงอินทิรา แก้ววันนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงจิรภัทร ชาทุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงชญานิน โคตรแฮ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายธนพนธ์ สอนบาล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายธนาทร วิชัยโย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงนัทชา ยืนทน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

ชัยภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงสุจิรา สอนไตรแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงสุดากาญจน์ จำใบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนสีมนต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายอรรถชัย คำสวนหม่อน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๑
เด็กหญิงจิระประภา มาจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงพามิตรา แสนสีมนต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงลลิตา จันทะหา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงศิขรินทร์ สิงห์ทุย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงสิริยาดา แสนสีมนต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงสุวนันท์ คูณปอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงนุชนาถ ชาทุม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงกนกพร วงษ์เส
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พันศรีทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายกฤษดา หีบพิมาย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงกัญญา จันทร์ปญญา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงชลธิชา สันโดษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายธนภัทร ภูงามทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายธานินทร์ แดนราชรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายยศกร จารย์คูณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงวีร์สุดา บุราณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

รัดสีวอ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงสุมินตรา เสนานิคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำคูณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายเลิศศักดิ

์

ชูคันหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงกชกร ทองปอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายนครินทร์ แสงโทโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงนงรัตน์ มะโฮงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายนัทพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงนิภาพร หาหลง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายนุติ อุปฮาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พังทุย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงพุฒกาญ บุญยัสสะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงมาลาลิน ทองลวด

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงรัตน์สา โคแสงรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงวนาพร หมัดขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงวริศญา เถียรพุดซา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงวาสนา ลันบุตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายวุฒิกรณ์ ศิริภาส
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรคำโชติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร บุพศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงโสพิศตา นาใต้
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๖๙

นางสาวจุฑารัตน์ เสนาราช
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงดรุณี ไวคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายภูมินทร์ ทองลวด
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๒

นางสาววิยาดา นาคมาตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๓

นายอภิชัย ทองสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๔

นายอภิวัฒน์ ศรีบุญเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๕

นายอภิเชษฐ์ ศรีบุญเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๖

นางสาวอาทิตติญา มลิวัลย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๗

นางสาวฐิติยา อุปฮาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๘

นางสาวธารทิพย์ เกตุสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๗๙

นางสาวธิดารัตน์ ปุมเปา
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๐
นางสาวนัฐตยา โคตรประทุม

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๑

นางสาวมยุรา ภูมิคอนสาร
๒๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๒

นายยุทธภูมิ ชัยสรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๓

นายศราวุฒิ ไชยมาตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๔

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๕

นางสาวอภิญญา วิชาเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๖

นางสาวอรปรียา พรมสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๗

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูคันหอม
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๘

นางสาวขวัญพร วรรณสุนทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๘๙
นางสาวจิตติมากรณ์ มาลาเหลือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๐
นางสาวดวงเนตร พันภูรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๑

นายธีระ ประนางรอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๒

นางสาวปภาวดี กล้าหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๓

นางสาวรุจิรา ทองปอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๔

นางสาวอติพร สามงามนิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิประภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีบัวบาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงไอซ์ลดา แข็งขัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายชนะวงศ์ กาสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายธีร์ธวัช หล้าหิบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีลาชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงอรุโณทัย กาสา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายคมสัน คำคุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายธนภัทร เก่งกว่าสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงสุนันทา จันขุนทศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ มะโฮงคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีปราชญ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงนิธาน เหมือนอ่วม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายทิวากร แก้วจันวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายมงคลสวัสดิ

์

ศิริบวรวิทย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนแก

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โลเด
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายภูวดล ทัศนิยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสนธยา บุญเอนก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงสุธิตา บุญชัยคุ้ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายธีรภัทร อดทน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงธีริสรา แทนเถา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สาลีบุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงพรชิตา หาบุญมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงพัชราภา ทิพย์กรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กชายพีรวิชญ์ วงษ์สองคอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายภูริทัต ทองภู
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายภูวนัย ค่อมสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายรพีภัทร นาสะอ้าน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายศราวุธ ขันโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายอนุชา หงอกภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายอภิลาภ กุลชนะรงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายธนพล ขุนอาจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงปนิดา ดวงกรมนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงปยพร แสงฮาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายพงศธร อนารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงพัชรี รัตพลที
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายภูริพัฒน์ พังทุย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงวรัญญา พรมสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงสายขวัญ ทองขาว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดเข็ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีแก้วตู้
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายเสกสรร เขตวานร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายกฤษนันท์ สีลาโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายตะวัน สิมวิเศษ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายปรีชา มาปสสา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายสิทธิชัย บุญประสพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงหรรษา ทองดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายจาตุรงค์ หมืนกูด

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาหาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์ปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงบุษยากร เตินขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายพลวัฒน์ ชุมแวงวาป
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา ไชยปราบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงวนิษา ชุมแวงวาป
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๐ เด็กหญิงวรรณประภา
บัวเย็น

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงวารี โนนทิง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ชาไข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี ทำนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายธนายุทธ วินทะชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงนัฐมล ศรีชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงผกาพร แสนพูวา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่ฝุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงอารียา ชนะพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงปุณยาพร ชัยลินฟา

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงพรทิพา ดวงพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงพรนิภา เทพบุญวิทย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงพรพิมล บุตรพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงพรรณภษา กอมาตย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ กงลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงพัชรี ชำนาญบึงแก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงพิยดา กันยามา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายภูวดล คำสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงมาริสา ราชสีห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงมินธิตา พรมสีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงรวีวรรณ แก้วกองเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงลลิตา เคหัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สอนออน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีลาขวา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงวัลย์สุภา จังพล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงวิจิตรา ลาวงศ์เกิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงศกลรัตน์ ประทุม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๗
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ สีคงเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายสมควร สำนักวังชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงสิริสกุล คำวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา พรมเลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ บึงมูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายสุภณะเมธี พลเคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงวิสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี สาระสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายสุเมธ ขอนศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงอภิญญฎา เสนาภักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงอภิญญา คำสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงอภิภาวดี สมมาตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์ดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงอลิศรา ทำท่าก้อ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ วงษ์มุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายจตุวิทย์ แก้วสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงจิตตภรณ์ ขุมดินพิทักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงฉัตรธิดา รือหาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาวชำนาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงณัฐกมล ตอนปญญา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ นิตุทร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๔๙๙
เด็กหญิงปญญรินทร์ แก้วคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงปยภรณ์ วงษ์ชารี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงผกาวรรณ์ หวานเสนาะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงพรรณรัตน์ มิเถาวัลย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงพิชญา ทองกอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงพิชญา สมศรีสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงภัชราภรณ์ สุดบับ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายภาวพงศ์ จันทสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายภูมิชาย แสงโทโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ แสนจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๐๙ เด็กหญิงวรรณสุดารัตน์
นานอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงวรางคณา วรรณขันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงวาสนา วงษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงวิดารา สุวรรณมณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงวีรวรรณ ปสเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงศรัญญา มุงบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงศศิตา สิริสุขสุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงสาธิตา ศรหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายสุทธิภัทร อาชามุกดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายสุธนัย สิทธิจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี ช่างมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงสุภาพร วงษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงสุวรรณณี สุบิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายอดิเทพ โควังชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงอนัญตญา นามวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายอภิชาติ คุณเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงอภิญญา พละแสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ชิณวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงอริสา แก้วนามไชย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายอัคนีรุทร์ วัดเวียงคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงอัมพวัล แก้วใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงอารดา โสหา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงเปรมกมล มองเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงกมลชนก ชัยวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงกฤตินี ภูวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายกฤษฎา ทุมพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายกิตติกวิน ฤทธิลือไกล

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงกิตติยา ชัยพระอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ พันโยศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงชริญญา สิงคิบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายชินวัตร คำใบสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงญารินดา เคเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายณฐกร จันศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุษราคัม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเย็น
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงณิชนันท์ พลหล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงทวินวิกา ชัยสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงทัศวรรณ ช่วยโพธิกลาง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายทีฆทัศน์ บุญเสริม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายธนศักดิ

์

เพ็งคำปง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายธนโชติ จันทรประทักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงธัญสุดา ปาลสาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายธีรพงษ์ นาสมพงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายนครชัย พละศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายนภา สร้อยคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงนารถชนา คุ้นมาลวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร สุดาทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงนิรชา กัณหา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงบุษยมาส สมบูรณ์ทวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงพรรภษา พรมแพง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๕๙
เด็กหญิงพลอยทิพย์ ชาดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงพัชรีวรรณ พรโคกกรวด

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงพิจิตรา กัลยา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงพิชรดา ศรีพุทธา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีหาภูธร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายภูมินทร์ นารมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ คลังแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงยุวรัตน์ แดนวงดอน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงวนัดดา ชาญกันยาตรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงวนิดา เกษะณี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายวัชรชาติ อาศนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ จันทะแพน

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงศิรินธร ดาแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ มิเถาวัลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์อุด
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ค่อมสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงสุนิชานันท์ วัฒนภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ หอมดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายอานนท์ เต้จัน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายเกษมสุข อ่างมัจฉา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุดาทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงเพียงตะวัน ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุทธิประภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงเย็นฤดี โทแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๔

นางสาวพัชราภรณ์ คำสียา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๕

นายพัสกร แซ่ฝุน
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๖

นายพีรพล กวดนอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงยุพาพิน โมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๘

นางสาววรรณษา อินทรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๘๙

นางสาววรัญญา นวลเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๐
นางสาววาสนา แสงสีเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๑

นายวิณชา วิโรจอาจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๒

นายวิธาน ทองสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๓

นายวีระชัย คงแสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๔

นางสาวสุนิสา ธรรมวันนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๕

นางสาวสุภาภรณ์ บุษราคัม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๖

นายอดิศร ทองเกิน

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๗

นายอนากรณ์ บัณฑิตย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๘

นางสาวอภิญญา ฝายทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๕๙๙

นางสาวอภิญญา แก้วหาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายอมร ค่อมสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๑
นางสาวอรชุดา ทองปอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๒
นางสาวอังสนา อังคะศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๓
นางสาวอัญทิฌา คำคุย

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๔
นางสาวอาภาพร ฤทธิลือชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๕
นางสาวเหนือฟา จันทร์เหล่อ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๖
นางสาวกัลยา แข็งขัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๗
นางสาวขวัญตา ปาสามารถ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๘
นางสาวจีรนันท์ เคนดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๐๙
นางสาวจุฑารัตน์ ปนประสงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๒ / ๒๖๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยเทศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๑

นางสาวชรีญา วัดเวียงคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๒

นางสาวณัฐชยา ชาฮาต
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๓

นายณัฐดนัย รัตนวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๔

นายณัฐพล วังคะฮาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๕

นางสาวดาราวดี นันสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๖

นายทศพล ลีเฮือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๗

นางสาวทิพวัลย์ แซงภูเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๘

นายธนารักษ์ ชูรัก
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๑๙

นางสาวธัญลักษณ์ วิชาชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๐
นางสาวธิติยา กงลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๑

นางสาวธิราพร โนนสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๒

นายธีรวิศว์ ลีโคตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๓

นางสาวนันทิยา วงษ์ชารี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๔

นางสาวบุษบา นิตุทร
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๕
นางสาวประภาภัทร พรมแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๖

นายปริญ เทาทองสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๗

นางสาวปยะดา ทองสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๘

นางสาวผาณิตา สว่างศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๒๙

นายพรมเพชร ดวงพรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๐
นางสาวพรรณนิภา วงษ์หนองแวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๑

นางสาวพิมพ์พิชชา บุญจริง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๒

นายภูบดี พาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๓

นางสาวยุวรินทร์ สุนี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๔

นางสาวรัชนี เวียงวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๕

นางสาวรุ่งนภา สีแสนห้าว
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๖

นางสาววนัฎดา พลโยธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๗

นายวราวุฒิ รัตนวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๘

นางสาววัชราภรณ์ บุญจวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๓๙

นางสาววันวิสา ทองโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๐
นางสาววิภาพร ลุนพิลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๑

นางสาววิไล สุวรรณเพ็ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๒

นายวีระศักดิ

์

แก้ววันทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๓

นางสาวศิรินทร์ดา สุทธิอาจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๔

นางสาวศิริวรรณ เค้าโนนกอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๕

นายศุภกร อนุภวาลย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๖

นายศุภกฤษ บุระคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๗

นางสาวสิริขวัญ ศรีอวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๘

นางสาวสุชาดา เมืองกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๔๙

นางสาวสุนิตรา คำสีทา
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๐
นางสาวสุพัตรา ศิริแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๑

นางสาวสุภาภรณ์ มาตุลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๒

นางสาวสุภาวดี สมมาตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๓

นางสาวหยกแก้ว คันธจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๔

นายอนุรักษ์ จ่าสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๕

นางสาวอรัญญา ถนอมศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๖

นางสาวอาทิตยา ชาตาดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๗

นางสาวอารีรัตน์ พิลาชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๘

นางสาวอำภิกา ทองโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๕๙

นางสาวเกษราภรณ์ ศาลารัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๐
นางสาวเกสราภรณ์ อดทน

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๑

นางสาวเจนจิรา แสงกล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๒

นางสาวเนตรนภา พรมพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๓

นางสาวเมธาวี เตียศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๔

นางสาวขวัญฤทัย จันดาอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๕

นายจตุรภัทร ศิริบุรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๖

นางสาวจิราพร พุทธโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๗

นางสาวจุฑามาศ สุริยงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๘

นางสาวชฎาพร ไชยชนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๖๙

นางสาวชยามล โสสีทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๐
นายชัชนะ มุงคุณโคตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๑

นางสาวณิชกานต์ ประเสริฐสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๒

นางสาวมะลิวรรณ ภูสีไม้
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๓

นางสาวเจนจิรา ชลพอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๔

นางสาวโสริญา แดนราชรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๕

นางสาวไพลิน เปศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงขวัญชนก แดงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงชาลิสา นาชิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์ช่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๔ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายธนพล เทียงกินรี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายธนพล แก้วสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายนพพล กำเกียง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงนิตติยา อันหนองกุง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงปรภาว์ กาจุ๊ด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงประภาศิริ โคตรสีลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงปาริชาติ วอแพง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงปุณญดา วันละคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายพีรภัทร อ่อนสุด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงภัททิยา กัณหา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงภัทรียา วีระวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายภีรพัฒน์ วิลามาศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ เรือนก้อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงมณิสรา ประดาพล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงมนัสชนก วงศ์ภักดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงรวิสรา แก้วรัดช่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ อุเทน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงวรรณิดา โยธาสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงวิราสินี ภูดินดาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายศุกล สีหาโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายศุภูมินทร์ อยู่เจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงสมิตรา แก้วบุญเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงสิตางค์ จันทร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายสุวัชร วิวัฒนาช่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายอรรถพร มาพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประดับเขตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงเบญญาภา ทองลวด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงเปมิกา ดอนวิชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไต้วารินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ สีดามาตย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงกัญญณัช วงฮาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร อยู่กลันเถือน

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงกัลยกร คลังกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เหลืองอร่าม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๕ / ๒๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงกัลยา จันทร์วิมล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงกาญจนา รุ่งเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา จาระ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายกิตติพร ชีกว้าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐ สิมดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายก้องภพ ข้อสูง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายคงกฤช เสาระโส
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายคฑาวุธ หะรินชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายจักรภัทร คะสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงจิตรลดา โพธิกลาง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทร์สีหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายจิระเดช แข็งขัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงชนันดา เปนนวล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายชลธี ขันทะชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายชินวัตร์ ขันนาโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ประเสริฐสังข์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายณภัทร ขาวหยวก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไทยน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ เชียงสาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงณัฐวิภา เมินหา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงทิวาพร แสงหาชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายธนกร สุขวิเศษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายธนกฤต เศษรักษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายธนพล เหล่าเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ อนันต์โสพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ โทหอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงธัญจิรา แสงรูจี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายธัญนพ พิมสอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทบุตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายธีรภัท ศรีเชียงสา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงนภาลัย แสนสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงนันทนาพร แก้วเกิดมี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงนิชดา สิทธิดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายนิธิกร งามพริง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงนิศากร บุญหนัก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๖ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ทองปอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงบุญนิสา มูลผลึก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงปรายฟา รัตนะโช
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงปรียา จำปาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นามมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงปลายฝน วงษ์คำจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงปวีณา บัวนาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงปนฑิตา ชัยสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ บัวมาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงปยฉัตร อำพันแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงปยธิดา เจริญทรัพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงผณินทรา สามบุญศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายพงศกร วิบุญกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงพนิตนันท์ เจริญพร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายพยุงศิล เปศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงพรนัชชา นะที
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สีมาจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงพัชรีวัลย์ โพธิวอ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ศิริบวรวิทย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงพิมพ์เพชร ศักดิธนภัทร

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายพีรภัทร์ ประโพธิทัง

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายภาคิไนย ทองสา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายภูริณัฐ ดอนแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายภูรินทร์ ตะสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายมณฑกานต์ อนุสี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายยงยุทธ สุริยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายรณวร มหาราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แสนโคก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายวชิระวัฒน์ การุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายวสุรัตน์ เขียวสะอาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายวิทวัส ว่องไว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงวิลัดดา หอมปอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงวิไรพร ทรงสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงวีรดา แซ่เติน

๋

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายวุฒินันท์ มันหมาย

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสุภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินตลาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงศิริวิมล ทาเภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงศุภิสรา วัฒนะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายศุภเศรษฐ์ อ่อนสีชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๐
เด็กชายสรยุทธ แสนเย็น

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายสิทธิโชค ท้อยชัยภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงสุชญา กองทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงสุชัญญา อุดชุมพิสัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงสุธิดา ผ่านไชย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ฝนสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงสุวรรณารี สิงหาเทพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายอธิวัฒน์ แก่นนาคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายอนพัช คุมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงอนัญญา เรืองศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายอมตะ โนนวังชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงอรัญญา มะหันต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงอักษรวดี โคกแปะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายอาณัฐ มงคลฉัตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงอาริสา อ่อนอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงอาลิชา นักนวล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงเกตนิกา พลสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงเกษริน สิงห์พุ้ย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิสุท ศรีหนองโคตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายเมตไตรย พานสมบูรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายกันติทัต แก้วโกมล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงปยะวรรณ์ หมวดเชียงคะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายภัคพล ต้นกันยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงเอมิกา สุกัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายกันต์ธีภพ ชาปู
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ เนตรน้อย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ภูกองชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ฐานิตย์สรกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ บุปผาโสภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายปธานิน แสนบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายพรนิมิตร โคตรหล่อน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงพรแพรวา อนารัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายพัชรดนัย เนียมสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายพิชาภพ อัตนโถ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ประสุนิงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายภูชิต แสนเสาร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงมาลีน่า ซือตรง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงศิริยุพา กองจันทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุมิตรา เขตบุญพร้อม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุรัตน์สวดี สุระคาย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงอรปรียา สีหาเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายอัครเดช มาตนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ขามก้อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงกัลยา แสงทรา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงชนาพร ดวงหัสดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายชาติชโยดม กรุงแสนเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ใหลสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายธนกฤต สีมาพุทธ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายธนากร ฉวีวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงนพจิรา ศรีสุพัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา วังพิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายบุญดิเรก ขันลุย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๓
เด็กหญิงปรัชญาธาร ทองใสย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงพัชราพร เพชรรัว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงพิชญาภา บุญแนน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายภาคิน นามโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงมนัสชนก พิมพิสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงวนิดา ศรีดวงคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล ภาณุโชติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายสราวุฒิ ศรีวิชา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี สกุลไทย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายสุรัตน์ พูลจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงสุรัสวดี ธานี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายหยก พุทธสอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงอภิสรา ศรีทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ต้นกันยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ โคตะโย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายเอเชีย หล่ายบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงแพรวา พิมพ์ทรายมูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายชยางกุล บำรุงบ้านทุ่ม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายจิรัฐพล อ่อนสำอางค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายศุภณัฐ แก้วดวงดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงอนันญา สมณะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายอิทธินพ ศรีชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงจุฬามณี วรรณไกรศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงณัฐกมล ปูสี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงประณิตา ปุมศรี
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงวนัดดา ชุมแวงวาป
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงสุรภา ไทยแท้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายอนันตชัย มังคะตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายอภิชาต ก้อนแก้ว ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายจตุภัทร ลานลอบ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายยุทธพงศ์ อ่างบุญตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายธนดล ขัตติยะวงษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายอภิเดช กันหาปอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงเดือนนภา ถมคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชารีหนองหว้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงปรารถนา โยเหลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงเกวลิน สีราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงปวีณา นามสูงเนิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายสมชาย จรรยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงสุนันทา ชาดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูกิงหิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงศศิธร จันทรประทักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๕

นายธนโชติ อาจธานี
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงกชกร ยงค์คำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีมูลผา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ เหล่าทองสาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายยศกร กุนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงศุภามาศ ม่วงมหาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายศุภนัฐ สังข์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิน้อย

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ผาบสิมมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงอัญมณี สวัสดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงทัศนีย์ ยันทุย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ ไถวเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยวัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ชาญกัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ศรีโคตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ดีสร้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายจตุรงค์ โนนทิง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายจักริน ซึมดอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายทักษิณ อินทะบัวสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายธนกฤต แสนสิงห์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายธนบัตร แก้วภิรมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สอาดจันดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ กว้างนอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายธีระชัย อุนทะยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายนัทธพงศ์ กิจการ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงปาณิสรา แสงภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพรรวิภา พงษ์คำผาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายพริสร เทพาลุน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงมณฑิตา เจริญหล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายยืนยง ไชยสุมัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงรัฐพร ด่านเก่า
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ ฤาชาคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายวรชัย ผ่านวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา นันโมง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี พละมาตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายสุวิทย์ สิมมาผาบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงอติพร วิไลปาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายอนุชา เพชรรัว

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายอิศรา นามห้วยทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ชัยดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายเนติพงษ์ ชัยมูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
หงษ์แก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ดิษฐ์เจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงเอมอร อันอาจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองนิล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงกรกนก พิมลี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงกุสุมา พรมหนองอ้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายจิตติพงษ์ มาตราคำภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงณิชารัตน์ กุมจันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายต้นกล้า แข็งขัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงนริศรา รัตนปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงนิภาพร อัคภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายบูรพา หร่ายขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายพรชัย ภูเทียมศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงพรทิพา มังกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายพิชชากร อุนทะยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สีหาบง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายภราดร สีกงพาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายภานุพงศ์ พงษ์คำผาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงรุจิรา นาสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงวนิดา สีหาบง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงวิชุดา หล่ายจ่าย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายสนธยา อรรครินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงสุดาพร จำรัตกูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายอนุชา แสนสะอาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายอานนท์ ทองแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงอาร์คเนส น้อยบัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงอินทิรา สีหาบง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมพล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายทินกร ปาลสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๗
เด็กหญิงบรรณสรณ์ ชานกัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงปวีณา ศรีหาพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงพรทิตา เจริญจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายพรเทพ นิลวรรณา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงพัชราภา กระจาย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงภัครินทร์ สมธิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายระพีพัฒน์ เหมนิธิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายลักษณ์คณา เศษวิสัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงวรรณวิษา สอนสียน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายวีระชัย มุงคุณโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายศิริพงษ์ พร้อมพรัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนสาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา นาสี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายอรุณ จุลนาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ บรรพมิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายกิตติชัย คุณคำภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายธวัชชัย สมหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์สุวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายวรวุฒิ สีหาบง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงอนุธิดา ดีสร้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ เสาระโส
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงอารีญา นารีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงเนชนก มหาหิงส์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีหนองบัว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายธิติวุฒิ ดาสมกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงสุชาดา สอนเสนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงอนุสสรา วงภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงอมรทิพย์ ภูสีไม้
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายมัทนพนธ์ แสนพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายศิริชัย ฉำมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายภูมินทร์ คำพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายมานะ นาสมตรอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายวุฒิภัทร ยานโพธิโรจน์

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายธนภูมิ ธุระพระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงศิริกรณ์ นครศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายวิวัฒน์ พรสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายทรงวุฒิ สีหะนาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา มุ่งหมาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงกนกอร พูลผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงกมลชนก ประวะเค

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายกฤษฎา ชาตรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายกฤษฎา สันที
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สะเดาว์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายกิตติพงษ์ คุณสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายคณา เกตุนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงจิณนารา ใยบัว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงจิตรลดา ศรีโคตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายจิรายุทธ สมคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายจุลจักร ไหวพริบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงชนกานต์ เมยเค้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายชิตพล ประพัสสร

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุทธิประภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ เอกพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงทวินันท์ ลอดคูบอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายธนกร ทองบ่อ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายธนพงษ์ ฮ้อยทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายธนพล มาตย์สร้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายธนศักดิ

์

สิงเสนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลยราช

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงธิดา สุมงคล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปองกันภัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงนงนภัส สันเต

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงนันทิยา สาริกัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายนันธวัฒน์ แสงงาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงนิติภรณ์ แปน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงนิรมล กอผจญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงนิลัย บรรเทาทุกข์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายปกรณ์ สีดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายพงศกร พูลผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงภัทรวดี มีวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงมัณฑนา ประมังคะตา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายวรวุฒิ วงษ์แวง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายวรศักดิ

์

จอมกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เทนอิสสระ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายวัชรพงษ์ มงคลอุทก

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงวันวิสา สูงแข็ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงวิภาพร ใสโม้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายศิรณัฏฐ์ ใบมณฑา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายศิริมงคล หมอรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จาระบับ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาชิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงสตรีรัตน์ แซ่ตัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงสมฤดี แสงคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงสรินดา ไปปะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงสุดาภรณ์ นิลผาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงสุทาวี วงษ์ภูงา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงสุนิสา สิงห์น้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี มืดอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายสุวรรณ แปน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายอนุชา พันโยศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงอรทัย วรรณพงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงอรัญญา กุลกระโทก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงอริศรา บุญลอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงอริสรา บุตวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๓ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
เทพวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายอานนท์ ทองดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงอารยา อบมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ สาสีรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๗ เด็กหญิงอุษาณียากรณ์
สุตโต

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายเทวาฤทธิ

์

เวียงไกร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงเนวรินทร์ ด้วงชมภู

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๐ เด็กหญิงเพชรประกาย
จันมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายเอกภพ ปาหญ้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

แสนคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงพรรณพัชร แอมโคก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายยุทธนา สุวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงสุภาพร สีอุตะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายกษมา เพชรน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงชนกนันท์ จินดาจิตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๘
เด็กชายณัฐการณ์ นาเกลือ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงดารารัตน์ เมืองโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ นามจริง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายมินทะดา ชมภูน้อย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงรัตน์ชพร จันทรประทัก

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงวารีรัตน์ รักษาไทย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ บำรุงรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายสหรัฐ แก้วพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงแพรวา ปาโท

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำแหงพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงพรรณิภา แก้วเนียม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงวราพร ชินทะวัน

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๐
นายศิริชัย กมลช่วง

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายสหราช สีเกิง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายไพศาล สาริกัน

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๓
นางสาวจริยา ดอนกัณหา

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายนนทวัฒน์ สูงแข็ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๕
นายปริญญา มาลาเวช

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๖
นางสาวปยนุช ขานเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๗
นายมนัส กางรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๘
นางสาวจริยา สีกา

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๘๙
นายธนพล เชือบ้านไร่

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๐
นายธนศักดิ

์

พรรเนตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๑
นายธีระ ยอดไม้

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๒
นางสาวปนิตา สายยศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๓
นายพันธมิตร พัวสอน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๔
นางสาวรุ่งฤดี อ่อนทา

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๕
นายวัชรพล ไชยดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๖
นายวุฒิพงษ์ พานิชพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ปตตะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๘
นายอุทิศ ต้องสู้

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๐๙๙
นายชัยพิชิต ฤทธิวิชัย

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๐
นายธนวุฒิ วิเศษชู

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๑
นางสาวธิดารัตน์ วรรณโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๒
นายภราดร อุปสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๓
นายภูตะวัน รูปสูง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๔
นางสาวศิริภาพร เพ็งเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๕
นายสุเมธ วิเศษสิงห์

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๖
นางสาวแพรวพราว แก่นสา

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา   

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายเจษฎา สมสา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายณฐพล มาศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสนอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายศุภณัฐ มะราวัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายภัทรจักร เงาะเศษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงธีมาพร ตัดไธสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงสุริสา โสภาภักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงธารวิมล หงษ์ศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงนุชตาภรณ์ ขนันไทย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงฐิติวรดา ปลืมอารมณ์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงอภิชา อาษาสู้
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่ลี

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายรัชพล มีสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายชาคริต พลพิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายสุรพัฒน์ งามพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายภัทรพล สุ่มคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายณรงค์เดช วงเวียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายกิติพงษ์ มาศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายยุทธนา ตัวเสาร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายยศวริศ นามนตรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สมศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงรินดา กองอาษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงปณัสญา บุญเต็ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงรัชนี ประวัติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงเทวาพร ศรีครซ้าย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล สุขพอ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงปฐมาวดี วิทยาบำรุง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงอัมรา อัศวโกมินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงณัชชา ไกรวิทูรย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงเมฑาวดี เทินไพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงอรสุนี เผ่ากลิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงจันทิมา ใบภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงนิตยา นามบุดดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงอารญา ทุมสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายมงคล พลขันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายนราทร รักสุจริต
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายปรเมท ธีระจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายศรัณย์ วาดเขียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายสรยทธ ฤกษ์ดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

มีศิลป
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายสถาพร บำรุงเกาะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงณัฐกฤษณ์ ปจดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงกชกร เย็นแพง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงจินตนา ภูหลวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงพรชนัน ชำนาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เหง่าดง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงพลอย มาลาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงกรกนก มีคำทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงวิภาริณี พูลเพิม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายปยะ ศรีตะวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายนรินทร ภู่จันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กรินสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อาจหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงอนัญญา ข่าขันมะลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงนิรัชฌา เชยจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงฌาณชิตา พลขันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงนฤมล พิธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงนัฐยา แกะปพาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายทศพล ราชวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา กรุณาเพ็ญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายโชคชัย ช่างกุดเวียน
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขุ่มด้วง
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงทิพย์ลาวัณย์ พันธ์พุฒ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายวินัย บุญรอด ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วจันทร์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงชนิดา ดวงศรี
๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงดวงรัสมี ถาดไธสง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงศุภธิดา จันทวาส
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงกุลจิรา สาค้อง
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ มูลสาร
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายพัชรพล โพธิสาร
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายธัญชนิต ศรีหาวัตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายอาชานนท์ ใจมูล ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงนริศรา เทียมทนงศ์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขทสวง
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๓
เด็กหญิงจิระประภา สมีพันธ์ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงวรดา สมีพันธ์
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ขันตี
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงพรนิภา ดีแปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงชฎาภา วงเวียน
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา ฉลองธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายเอกนรินทร์ ขุ่มด้วง
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายธวัฒชัย ชวดจะโปะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงจินตนา เชาระกำ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายชนัญญ มูลเหลา
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายทัศน์โท ธิธรรม
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายอนุกูล วาวุฒิ
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายจันทร์จิรา บุตรศาสตร์
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๖

นางนิภาพร ธีระศรี
๒๙/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๗
นางสาวสุพรรณิการ์ อัคนิค

๒๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๘

นางสาวสุมินตรา ปาปะจีย์
๒๕/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายอจลวิชญ์ พรมฮุย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงรัชนก พลดอน

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงวันวิสา มีแสง

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงชุติมา สุขมัน

่

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายปยะวุฒิ พาตู้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายธนิสร คูหา ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายพงษ์ภรณ์ กสิบุตร

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายพชรพล เพ็ญสุวรรณ

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

หมืนแก้ว

่

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายชุตินันท์ จ้อยกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายศิริชัย หวานขม

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายชินพัฒน์ ชัยดี

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายศุภชัย แก้วดู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายติรัฐฐ์ สมบัติทิพย์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายศราวุธ วอแพง
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สระทองร้อย
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงกนกศิริ หรคุณ
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๖
เด็กชายพงษ์พันธ์ศิริ พิสวาส

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายศิวกร แหนกลาง
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ญนาดี ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงกมลรัถยา วิมลกลาง ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงอัมรา อารามพระ

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงพลอยกมล สิงห์ตุ้ย
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงพรรณชนก คำไอ่
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงเพลงนำ แสงคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา ทองอุ่น
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงนันท์นภัส หมืนสา

่

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงวิมลนันท์ โดดชัย ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงพลาพร อมรเลิศเรืองศรี
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปวีณาภรณ์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงนภา วงค์จารย์
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงชิดชนก รืนแสง

่

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงขัวญฤทัย แหนกลาง
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายวีระพล ปองคำใหล
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายปาณัสม์ ขวาลา
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายทิวากร วิจารย์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายจีระวัฒน์ เค้าบ่อ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายนรชัย เชาว์วิวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายสุทธิชัย อุทิศ
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายนิติวัฒน์ ใจดี
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายยศกร มิงมูล

่

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงศิรินภา จอมคำสิงห์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงจิราพัชร มีเค็ง
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงอัจฉริญา เชือแพง

้

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงพัชรา นนทะเสน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จูมจี
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงเอมอร ตันตระกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงยุวรรณดา เกษทองมา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๗
เด็กหญิงอาทิตยาพร แก้วบริสุทธิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงจิรญาภา ชำมะณี ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงวริศรา เสมอหน้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงอารยา เนากลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงปริฉัตร ยอดสง่า
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงชัญญานุช ตาแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายตรัยคุณ โสเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายกิติพงษ์ ภูมาลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงกัญชพร ยางนอก
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ หล้าแก่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงสิดาพร ปตตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงปฐมพร เล่าเรียน
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายนครินทร์ หล้าแก่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

ฝายสูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายภูธเนตร ศรีจันโท
๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงศุรตา ฝายสูน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเรียน มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายวิษณุ เชือพระดา

้

๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายชัยชนะ คำมูล
๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายธวัชชัย จำหลัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ อุปพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองรัก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ เบ้าสองศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายดำเนิน ยอดนอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๐
เด็กชายอนุชา นาที

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ดิลกลาภ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงราตรี แสงศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทักทุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทะมุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๑ / ๒๖๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายอรรถพล พุ่มทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายบูรณะ แก้ววงษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายมงคลชัย ปฏิเวช
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายยุทธภูมิ วงเวียน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายบดินทร์ ผิวขม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๐
นางสาวสมส่า ฮุยดา

๑/๐๑/๒๔๙๑
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๑

นางพัชรี สุนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๒

นางลำดวน แสงประเสริฐ
๑/๐๙/๒๔๘๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๓

นางบุญทอง ธนูหมืน

่

๑๐/๐๕/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๔

นางสาวเอมอร สังชะนา
๓/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๕

นางสมจิตร นิมเนตร

่

๒๓/๐๖/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๖

นางวิลาวรรณ์ สังชะนา
๕/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายวรัญชิต ช่างทำ
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายธนวัตน์ กระแสร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชูรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายนภัส ทันมัง

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงสิริอาภา พลเทพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงบุญธิดา ผิวเฝอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงมริษา คำมูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงกิติธัณย์ ทิมประเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ ยิมเนียม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายภูมิรินทร์ อุปพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายสุรชัย ปฏิเวช
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงจิดาระนัย เวียงวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงอลิสา เสมาเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายวราพร วงษ์ธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายนคร พนอมสาท

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงอรปรียา สมีน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงกุลสตรี คุชิตา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๔
เด็กชายพจนินท์ จ่าบาล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายเจษฎาพล เตียไชยสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายธนปกรณ์ นุดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๗
เด็กชายปยะวัฒน์ ขอฟุงกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายวินัย จ่าบาล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงมัณธณา ดีแปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๒ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงกนกกร อ่อนระฮุง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงกัญติมา สมอหมอบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงจิดาภา ภูหลาบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๔
เด็กหญิงปากีรณันท์ ใสปน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ พอดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายปญจพล คนลำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายเศกสรร วิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไสยวงษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายอรรถพร สุดน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายทีปกร คำสีทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงนันทิยา ไสยลาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปุราทาเนย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงวารุณี นพวัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงศิชานนท์ ไทยแท้
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายทัศไนย สมีเพ็ชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายอนุสรณ์ รัตนศรีรังกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายอภิชน สมีแจ้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายณฐกรณ์ ศรีพุทธา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายธนกฤต สุขเพีย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายธวัชชัย ภูกัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายบาระมี ศรีทานวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายพนมกร อ่อนระฮุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายพลกฤต สมอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายวีระพัฒน์ สุดใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายอภินันท์ สมีดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา ภูเขม่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไสวงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงชมพู่ พืชผักหวาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงนิมนวล

่

สมนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงนุชนารถ สีสะอาด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงนะติการ ไชยสีลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ อินพยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายพชรพล ปนะถะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายวงศธร โม้วงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายจักรพรรณ์ ตาไข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายจักรภพ ศรีสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายเดชรินทร์ ลุนใต้
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายราเมศวร์ บุญเอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายสถาปนันท์ วงษ์แสงตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ กระลาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ แหวนฉิมพลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายสหภาพ เนียมพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๓

เด็กชายฤทธิเดช เจียมตน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงจิราภา หอมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงปยธิดา แสนประเสร็ฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์แสงตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงพรรญวดี ดอนเส
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงชุติกานต์ แสนเสาร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ภะคะยะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๐ เด็กหญิงวณิชญากรณ์
สิทธิผล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงชนิดา ภูวงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายกิติพร ปดทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายขวัญชัย สุดงาม ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายวัชรชัย สันร้าย ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายเสริมสุข พิชชนะชน
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายเชษฐ์ สันโดษ
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เจ๊กนอก ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายวัชรพงษ์ สิทธิวงษา
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายวิชิตชัย สันร้าย
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายธนกร จันทไชย

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงดวงรัตน์ สุดแอก
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงเบญจมาศ นามนิยม
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีนังคะมาลี
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงวนิดา ธารณะกลาง
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ไชยภูธร
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงอารียา บุญลอด
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยอดขุนทด ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ศิริชัยมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายธีระเดช ต่วนคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายจรูญวิทย์ คำลำเภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นนตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ คำทองหลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายนนฐนันท์ บุตตะเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงปานตะวัน สุดสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ มีดังหาญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงพัชราภา พวงแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงวชิราพร พร้อมพรัง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงแพรวา ศรีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงสิรินญา สมีเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงแพรวา บุตดีมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงพรนภา แสนโคตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงจิลาภา สิงห์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงนวพร นนตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงลักษิกา คุณทะรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา สมบูรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงพลอยชมพู มีจังหาญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๖
เด็กหญิงศิรินยาภรณ์ ปญญะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงสุพัตตา สงกะสี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายกิตติกวิน วรรณปะกะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายจอมขวัญ วัฒพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายนรินทร ตะฐา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายจิรวุฒิ พะยอม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายธนาทิพย์ สันทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายจักรพงษ์ บุญน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายยติพงษ์ ปญญะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายลัทธพล ทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงจิราภา แพงพฤษภูมิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงวิยะดา ปญญะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญชัย
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สะอาดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายทินกร เสนาราช ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายธนโชติ เหล่าเจริญ

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายธีรดนย์ บุตรสิม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงณัฐชา ทุ่งฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงสุธิดา ชินสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงศิตัง มนตรีโพธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงปรีชญา ทราวุธ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงอภิญญา มาลาหอม
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงศราวดี สังหมืนเม้า

่

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงอุมากร สาฆ้อง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงศราศินี สังหมืนเม้า

่

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตรงพิลา

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลำนำเทียง

่

๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายเอกราช แก่นชัยภูมิ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ โพธิวงค์

์

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายนันทพงค์ หนันทุม

๒๑/๒๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายจิตติชัย เถาพิลาด ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายอนุกูล จันเส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายระพีภัทร ราชมโรง
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายนวพล ตะโก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศิริชาเครือ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงกรวรรณ สมศรี

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงรัชนีกร เฮ้าประมง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ หวานแท้
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายนำหนึง

่

ดวงท้าวเศษ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงอรดา แสนหล้า
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๕

นายสมจิต มีดี ๔/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๖

นางจงรัก รือหาร
๒๕/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๗

นางประกาศ ปวงชน ๕/๑๐/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายณัฐวัชร์ สีแสงฤทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ด้านเนาลา
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายวิศรุต ศิลิแอ๊ด

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายสุรดิษ เชือสาวถี

้

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายชัยรุ่ง ถาวงกลาง
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายนาคริม อุปปด
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายวรรธนัย ขุริรัง
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงวิชุดา คนึงนึก
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงธนพร แสนจำลา
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงสุจิตรา แสนวันดี
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงบุญยาพร หร่องบุตรศรี
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงธัญญลักษ์ คำแสน
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๖ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีบ้านบาก

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายธีรชาติ บรรณโรจน์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายธนกฤต ฉิมพะเนาว์
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายธนลภ ฉิมพะเนาว์
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายอนุชิต จารย์โพธิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายพงศกร วิชัยกำจร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายชุติพงค์ หมู่บ้านม่วง
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายพงษ์วรัฐ ปาหวายนัง

่

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายชนันธร การจนสดุ้ง
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำแสน
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงพิชญา ช่วยศรี

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงพรรณิภา สาคำ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายอนุสิทธิ

์

สหัสสนา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เกาะแก้ว  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายกฤษณะ สีหานาท
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายชากร ชมกว้าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายชินวัตร์ บัวพรมมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายณัฐธัญ นุชิต
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงชาดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายดนุสรณ์ ทองสุวรรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายธนเทพ หินแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายธีรยุทธ อ่อนตาแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายนวกร ปงเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายปฏิภาน เรือนงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายวรพงษ์ จำปา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายวาทิต คลังทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายอภิพัฒน์ สารแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงจิรัสสา เรืองศรีจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงชนนิภา แก้วกุดฉิม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงฐิญาดา อุปถัมภ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงทักษวดี วุสันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงทักษอร กุลวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงปวีณา พาลีบัตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๔
เด็กหญิงพลอยทับทิม

ผงทวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงศิรัญญา ชารีมุ้ย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงสิริกัญญา บัววิชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงอลิตดา ดิฉิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บูรพาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงมุฑิตา สวัสดิโพธิ

์ ์

๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายชิษณุชา พระเรียง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายธยาวัฒน์ หัสโร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายปยะศร ทาวิบูลย์
๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายพีระวิทย์ แสวงสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายธนาทิพย์ เบียดนอก
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ขันทะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงเกสรา ศรีด้วง
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงปภัสรา นวลจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทวีลาภ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายอรรถธรพล มาตจินดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงศิรดา ปะวะถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา อินทนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงขณิฏฐา วิราหา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายเขมรินทร์ แสนสวนจิก

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายกรกฏ แก้วโลก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายสุทธวีร์ วงษ์ชาลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๕
เด็กชายธีรดนย์ อกกา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายณัฐพล งามคุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงอรปรียา สุภีร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงอรจิรา ภาวโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงธินัฎฌา เชือโนนแดง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหนองเกียว

่

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๐
เด็กชายเจษฎา พรศรีระ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายชินวัตร แก่นพิมพ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายธนาวุธ สวัสดิโพธิ

์ ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายภูบดินทร์ ทุมพัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายศรายุทธ แก่นพิมพ์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายวิศรุต เล็กคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายอนุชา ศรีเหรา
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงมาสินี ชูชนะ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงณัชชา กลำจันทร์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายธนายุทธ จันดีมี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๘ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายธีรภัทร หาญสุโพธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายบรีรักษ์ ศรีเมฆ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายภูบดินทร์ บุญชาติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายภูวมินทร์ ปญญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายวรายุส การาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงเมย์ทาวี สีดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงปูจ๋า
โบว์ฮาราเชสส์สตรี ๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายกฤตภาส กล่อมขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงอรัญญา พันธ์ภักดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายศุกลภัทร จันทร์คำภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตุ้มฉิม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายวีระยุทธ มาซา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายธีระโสภณ จรุงพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงอทิติยา พลอยนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายทักษกร ผิวขม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายอนันต์ กำพุทธา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงเบญญาพร สุทธิปญญา
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายธรรมนูญ ปาโพธิชัย

์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงอาลิศา ชินวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายระพีพัฒน์ เฉียงเมือง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงอารียา ชินโพธิคลัง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ขัตทฤกษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ โพธิกลาง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายเอกรัตน์ โม้งประนิตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายชีวานนท์ เพ็ชรสังหาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงอริสรา แสนหล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงประภัสสร ขัตทฤกษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงภาวันสินี สุมาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายธีรภัทร ราชมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายวสุเมธา สีท้าว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงกชกร สุดชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงนฤมล สีหา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายอาชวิน ลาดเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ ราดเข่ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายฐานัทชา แสนหล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายเจตนิพันธ์ แสนหล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงฉัตรทอง ตาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงศิรดา สมณะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงสุชัญญา กึนสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงลักษิกา พิทักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ แสงแสน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายกิตติชัย ไกยสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงสุภาพร มุ่งคำภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๔

นายประสาท ภู่หมืนไวย์

่

๑๔/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี สุปญญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงมุทิตา ถวิลไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๗

นางอบมา แสงอรุณ

๒๕/๑๒/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพิมลธรรมาราม

สวรรค์  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ หอมคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๖๙

นางสาวสายฝน เจริญใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๐
นางสาวสิริรัตน์ เสนะไพวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๑
เด็กหญิงสุวรรณวิสา สีทน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๒

นายณัตพล จันทร์อ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๓

นายเด่นณรงค์ สุปะติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงพิมพิศา ประเถตัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๕
เด็กหญิงพิลาลักษณ์ พิลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงวิมลศิริ สายรัตน์
๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงรัตนาวดี จุลศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงจิณดารัตน์ โคตรธิสาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายวุฒิชัย วิชาธรรม

๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ เจริญรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงปภาพร คูสกุลรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายรังสิมันต์ เทียนจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายไกรวิทย์ เทียบเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายปยมินทร์ แสงมาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายศุภกานต์ ทองรักษ์
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภักดียา
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงอลิชา บัณฑิตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๘๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ แก่นนอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงศิรินทรา ทองดีนอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงสาธิตา เจริญสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงสุนิสา คาตา
๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๓
เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์ จันเวิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ระเวรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายทัตพงศ์ ประทาเส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ สอนคำหาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายรวีโรจน์ จันทโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายธนกฤต ปญญาประดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายอนุกูล ปะตังถาโต
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายตันติกร จันทะศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายธิเบศร์ พาสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงจิรนันท์ บัวลำพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงธันยากร เสมอหน้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เสมอหน้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำกอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงนิษฐเนตร์ พาหา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงเพ็ญชุวาพร ศรีกัณหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงศศิมา จันทร์ปา

๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ อันชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงบุษกร สงเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๒

นางสาคร สุโรพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๓

นางสำเนียง อินนอก
๒๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๔

นางจิราภรณ์ ธัญรังสี
๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๕

นายจิระ บัวระบัดทอง ๑/๐๖/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายวรากร แก้วซา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายพงศกร บุตรวิชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลีสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายพิทวัส วาสนาชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายอจิระ ทองยศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายณัฐชัยยา สุดหล้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงทรรศิกา บุสำโรง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงจันทัปปภา รอดวินิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงวริญญา นวลหงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงนัทชริญา เฮียงโฮม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงกมุทพร แก่นพรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันหาบาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงชลณี จันทจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงศิรภัสสร สุดแล้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงนัฏฐา อนงคพงศ์พันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ลุนสำโรง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายพงศกร พันโนลาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายกิตตินันท์ สมีแจ้ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายชุติพงศ์ วิงซุน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายฐนะวัฒน์ ชินไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายคมสัน กระลาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายชวกร วังนาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงภานุมาศ สุดโต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงภาพิมล ปดตาทานัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงชฎาพร บุญครอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณหงส์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงนีราพรรณ สุดโต
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หนันคำจร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายธนศักดิ

์

สุขสำโรง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงรัตนา พรหมศร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงพิมพ์พิดา สมอคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายทัศน์พงษ์ พลอยไธสง
๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายทินภัทร ทีหลวย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายประวิทย์ วันมณีรัตนะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายศุภากร กุลวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายสุชานันท์ วนไพสณฑ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๓

เด็กชายเกษมพันธุ์ ดีแปน
๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงกัณฐิกา เทียงธรรม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงจุฑามณี ขยันทำ
๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วันยาปะเตา
๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงชนากานต์ บุญธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงชนิดา ปะทะวัง
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงดานุพร นาคบุญตา
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๒ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงปยนันท์ พลแสน

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงพัชรวี สุระปอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๒
เด็กหญิงเพชรทองแท้

สอนบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงวนิษฐา เนียมไธสง
๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อาสานอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงอนัญญา นิลศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ กองค้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงศิริกัญญา จันโดด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงรัตน์ตณภร กงนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายจักรินทร์ ดีแปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายนราวิชญ์ ชัยภูมูล

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ พรมไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายศรายุธ อาษานอก
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายอติรัณณ์ ใจเทียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายอนุชิต นิมชืน

่ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๕
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ มะลิโค

๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงงามศิริ ดีแปน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงจารุจรรย์ สีดำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงชลิญญา ติดใจดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงณภัสนันท์ กันพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงนุชจรี นำใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงปรารถนา จันโดด
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงปวีณา นิลศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงเมษามณี ชาลี
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงรสิตา ปะทาสี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงลลิตา สีเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงศดานันท์ ถามูลเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงภัทราพร ชัยโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ จันโดด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายทิฐินันท์ กันทาสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายธนรัฐ แก้วเตชะ

๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายเนติพงษ์ ปะทะวัง
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยโทนุย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ สารพล
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายภูมิพัทธ์ ทับลือ
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายอัษฏาวุฒิ ดีแปน
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา วันมณีรัตนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ดีแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงบุศรา ปะทาสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช อินทร์อุดม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงปยะวรรณ ชมภู

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงพรธีรา ดวงดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงภคนันท์ กางฮวด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงภิไรวรรณ พิมเสน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงสงกรานต์ อุทัยดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงสุชัญญา ราชธานี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงหทัยพันธน์ มียิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงอารยา บุญธรรม

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สันโดษ

๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๐๙
เด็กชายนนทนันท์ โม้ทองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ดีแปน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายลือศักดิ

์

แก้วทุม
๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ชัยศิลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงเกวรินทร์ โนนตาเถร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงธนัดพร ลุงไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงศิริพร มาสอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา โสแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงอรพินท์ แพไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงอริสา เศรษฐี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงพิมพิลัย พิมเสน
๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๐
เด็กชายโตมร เพขรกอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายธนากร สมบูรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายปริญญา บุญสุภา
๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงกุลณัฐ บอนไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงปยะพร บุสำโรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน กองแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงรัตติกาล สุวรรณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๗

เด็กหญิงอรพินท์ จรุงกัณฑ์
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๘
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ อรัญทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายทวีพร มูลมะณี
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๐
เด็กหญิงภัทราพร แก้วลุน

๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงอาภัสรา พระนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงปริศนา เถาว์สี
๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายวรวุฒิ กล้าหาญ
๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงอันชิตา ประพฤตินอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงเจนนิสา แทนหาญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงอินทิรา ญาติบำเรอ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายธิดารัตน์ จิตเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ทันบาล
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงธาลิณี พฤทธานนทชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ มาตรบรรเทา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ แทนสอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงปภัสรา ปะวะโท
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน นามขันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงสุนิตา นันทะมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงหงส์หยก วรรณญาติ
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงอัญชลี วิชัยสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงอารยา บุดดาโสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แถวไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์ถวิล
๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงอรค์อนงค์ ดวงโพธิพิมพ์

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฮียงโยธา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงอริสรา ยอดคำมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ภูมิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลาเบาะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ รายรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงโยทะกา ทศหล้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงแพรทอง สีทะเทพ
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงปลายฟา มาตรบรรเทา
๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงกัลยากร แก่นพรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิลาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายปริเยศ หอศิลาชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายเจษฎา สุดเต้
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๓

เด็กชายปยวัจน์ ฉายมะณีรักษ์
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายศุภชาติ ชะลอยสิม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๕ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายอธิชา รายรัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๖
เด็กชายเจษฎษภรณ์ โพธิทอง

์

๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายศักดิชัย

์

แสงประกาย
๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายเจษฎา ชมพู
๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายวรพล ไวสติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ ประพฤตินอก

๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายณัฐภัทร นนท์เสนา
๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายกฤตพงษ์ พละมาตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายณัชทพง อุทัยตา
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายภูมินทร์ ประทาเส

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายสุวัฒน์ วิวัฒน์ศิริศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงบงกช ทศทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงแพรทอง สีลา
๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงนะลิตา เบ้าคำ
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ลาดเหลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงพัชราภา ศรีพระจันทร์

๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงใหม่สิริพร นันทะรักษา
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงเยาวภา วิลาชัย
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ สีหามายา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายศวัสกร ทาสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายพีรพงษ์ แสนผุ
๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายกฤษนัส ผาทอง
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนเสนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายณัฐดนัย ปะวะโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายจักรพงษ์ เขียวสนาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายรัฐศาสน์ น่วมคำ

๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายกรสกนธ์ จันทร์เวิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายธนกร พุทไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายจารุวัฒน์ กะลาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายภูวนัย ลุนชัยศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายวัชรากร คำศิริ
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงกรกนก ผ่ายนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงโสรยา ปะผาลา
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงวรรณพร ฉายมะณีรักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงประภัสสร ปะละกัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๖ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงณีรนุช ดำรงชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ เทศต้อม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงสุพรรณนิสา ทิณบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล โพธิศรี

์

๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงพัชรพร ปุระยะโก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงฑิทัมพร รูปขันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายพีรณัฐ แพงจ่อย

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๗
เด็กชายธีรภัทร สิงห์ทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

มาโคตร
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายศิริมงคล เทียบท้าว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายทะนงศักดิ

์

แสนประกาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายธนธัช จันทร์ประทักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายต้นตการ พยัคฆนิง
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายสิรภัทร ประสานคุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายทฤษฎี พิมมี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงพิชรดา จันทมาตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูมิลุน
๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงชธินรัตน์ ภูมิลุน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงณัฐชา ใหม่วงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงจิรภิญญา โยสาพันธ์
๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงเกวลิน หล้าวิโต
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๓

นางสาวเยาวภา กาสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๔

นางสาวมนัญญา ศรีคาม
๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๕

นางสาวดาวเรือง ลีตานา
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๖

นางสาวกัญจนพร ประทาสี
๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๗

นางสาวอิษยา ประสาระวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๘

นางสาวสมปราถนา สุโรพันธ์
๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๒๙

นางสาวคนึงนิตย์ ศิรินารถ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๐
นางสาวปรียาภรณ์ พงอุทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๑

นางสาวมณีสร สมอหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๒

นางสาวอภิชญา แก้วอาษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๓

นายพงศภัค พรมจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๔

นายพันธการ มาขน
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๕

นางสาวลักษมี เชือกุดรู

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๖

นางสาวพุธิตา แสนมาตร
๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๗

นางสาวณัฐพรพันธ์ เพ็งสอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๘

นางสาววัชรา โคตรสีเมือง
๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๓๙

นางสาวสุนิษา โคตรสีเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๐
นายวีระฉัตร สาระผล

๓/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๑

นายธนพล ปตถากุลโม
๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๒

นางสาวภารวี แก่นวงษ์
๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๓

นางสาวสมฤทัย ชาลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๔

นางสาวจุฑาทิพย์ เนตรภัคดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๕

นายธีระชัย อุดหนองเลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๖

นายบัณฑิต ตังเพียร

้

๓/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๗

นายธนาวุฒิ ดีแปน

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๘

นายชรุด โสสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงศศิภา เชือวังคำ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงภัทธิราพร ชัยภูมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๑

นายมนตรี โพธิพิน

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๒

นางชุติมนต์ ยุสำโรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๓

นางสุนิสา โครตาแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๔

นางลลิตา ธุระพันธ์
๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แดงโรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๖

นางพรวิภา โครตาแสง ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๗

นางกิตติญาพร สิงห์ศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงอภิญญา สุดเพราะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๕๙

นางสาวปวีณา สีขอน
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๐
นางนิตยา มาอุดม

๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายชาญณรงค์ มาตย์นอก
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายพงศธร สะราคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงจันทิมา ภูมิมะนาว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ นอกพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายธนาธาร ขุนเรศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายพีรพล อาราษฎร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงเนตรสุดา เตชะแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงวรรณนิภา พานำเทียง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พลสุด
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงกรวรรณ สรสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงกันติยา พิลาด
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๒

นางสาวจุฬาพร มัครมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงนิรัชชา ทรัพย์พลอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงศศิตา ริมวังกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงอริสา ศรีโคตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๖

นางสาวอเริงรญา สรนิกร
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๗

เด็กหญิงไปรยา บัวโฮง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายกิตติธร ชืนพิบูลย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงดวงเดือน ปตตะเน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายกิตติภูมิ พงษ์ศักดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สมบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ผิวสะอาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงสุภัสสร โหมดนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทบพวก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายพชรพล จงเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายรัตนะ สมอนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงอรุณรัศมี บุญหล่อ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงฐานิดา โสระสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา กองเกิด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงปรินทร ศิริเวช

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายวรากร ปญญาพิมพ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายอัครเดช จันทสร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงชุติมา เกตุขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายฌานวัฒน์ งอกไข่นำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงธนธรณ์ เวฬุวนารักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงธิดาพร ทองบาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงภาวิณี โสดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงศิวาพร เพียรแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงสุภัทรศร ศรีวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงหฤทัย โพธิละคร

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายชายชล พลเยียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงนิภาพันธ์ ศิริมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงนัทชยา จันทารัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายปฏิภาณ เผือดนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๙ / ๒๖๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายวัชรากร แก้วมะณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงอารียาพร บรรดาศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายกฤษณะ เรือนคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คนรู้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายภัทรพล ปองนอก

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๐
เด็กชายรพีภัทร สุดดารา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายวัชรพงศ์ จำปาสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายวายุ จงแพทย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงฐิติมา พิลาชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายนริศ แสงอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๕
เด็กหญิงปราณทิพย์ สาดแล่น

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายปสิทธิคม บัวผาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงอารียา ปุมเปา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายกนกพันธุ์ กุดวิลาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายกฤติพงศ์ ไปไหน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายจักรพงษ์ บุญสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายจักรภัทร หล้าสา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายศักย์ศรณ์ ชาทัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ราศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงกานดา ปองสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ แสนโคตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลาสันตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงจริยา หมืนศรี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงจิราวดี แสงบำรุง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายฉัตรเทพ ยอดวัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายณัฐกร แบบชัยภูมิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทาสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดพิละ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงดวงหทัย ศรีสุวอ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงดาวสวรรค์ สืบสำราญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายทรงพล แก้วภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายทักษิณ มัตวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงทิพย์ทิวา ถารัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เฉลียวรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เผือดนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายธีรภัทร อักขระจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายธีระวัตร เมรินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายนรังสรรค์ ตืนเต้นดี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายนวพล บุตรวิชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงนัทธมน ครุฑธกะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงบุญญาพร สาจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงปภัสรา รูปสูง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายปรมี วิเศษคำใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ประตูชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงประภาพร ศรีไพร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงประภาพร สิทธิวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายปราโมทย์ เส้นสินลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายปวริศ ธรรมชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงพลอยรุ่ง โสภาอริยกิตติ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๔
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ นาโสม

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงภัทราพร ลุนบง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงภัทราวดี นารีคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ เอกคณะสิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงรจนา นาชิต
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายรตินันท์ เหลือล้น
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สุดโลก

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงวนัชพร เพ็งแพง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงวรรณภา ตุมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

วรรณวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงวริศรา เพ็งแพง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายวัชรชัย โยธาวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงสวรรยา นาทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายสันติภาพ เทียบศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงสาธินี ทาชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงสุดา ไทยลาว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงสุวรรณณี กลินศรีสุข

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงอติกานต์ มาลาเว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายอธิชาติ เรียงรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงอนุตา สร้างการนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงอภิญญา ทาลุมพุก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงอรญา วันทองดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงอรอุมา นาชิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงอังค์สินันท์ แสนท้าว
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงอาธิตญา ตุ่นปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา ละมัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงเฟองฟา จันทาลุน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงเวรีตรา

่

แซ่ลิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงเสาวรินทร์ แสนชารี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงขวัญชนก ยะสุทธิตา

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงจิราภา คุณปรึกษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๖
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ศรีษะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงนภัสรา เพ็ชรอำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงประทุมพร อาวะลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงปนไพร ยาสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงผกามาส จันทร์โท

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายพงษ์เพชร สุราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์แสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงพรธิฌา พรมนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงพรธิดา ลิไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงพิชชากร พวงมณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงภทรกานต์ เพียรแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงวรรณวิภา สมภาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ กรมฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ บัวฮมบุรา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงศิรประภา สมนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายสรวิชญ์ สิขัณฑกนาค

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงสร้อยกมล พุจารย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงสิรินทรา ทาบาล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา รืนรมย์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงสุพิชชา สีจุฬา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี ฮาดกัญญา

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงอริศรา ทาลุมพุก

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา แก่นแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงอารียา นันเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพล วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายจักรพันธ์ ทายัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงพรรพฤกษา หวานขม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๒
เด็กชายวิทยา วงษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๓
เด็กชายนวพล จันทะวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงปณิสรา เทียงธรรม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายปยชาติ จันทับ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายพีรกิจ กรชาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วบุญเรือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๘
เด็กชายรังสรรค์ หาญชะนะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๑๙
เด็กชายอภิทักษ์ นารีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงฐิติมา สิงห์เสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงณัฐตญา มุยจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๒
เด็กชายธนโชติ คำพิทูรย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงพรนัชชา แคนศรีลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายภานุเดช ผันผ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๖
เด็กชายวสุรัตน์ ปนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงวาสนา ภูทองหล่อ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายสราวุฒิ สิงห์เสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๒๙
เด็กหญิงสิริมา มะลิซ้อน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายอัมรินทร์ เตือยจันทึก

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงชนกพร ชัยลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๒
เด็กชายธนพล เทพตีเหล็ก

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ราชเสนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๔
เด็กชายพลพล หามาลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายพิทักษ์ มีจังหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงมลมณี งานทำจักร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุดดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๘
เด็กชายสรรชัย ยุวัฒนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงหฤทัย ฤทธิธา

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงอารดา สุนนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๑
เด็กชายเริงชัย คงนำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๒
เด็กหญิงกัลยา ถินทัพไทย

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๓
เด็กหญิงขวัญฤดี น้อยจันทร์ดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๔
เด็กชายชัยยา มาบแวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๕
เด็กชายพุฒิชัย สุดสอาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิงสิริยุพา มุยจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศิริวัชรศิลป

๐๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมจักสร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงอภิญญา คุณสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม วัดวาฬุการาม  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุดดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายณพวรรษ พงษ์ษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพียรธานี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๓
เด็กหญิงวรมน สีแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงสุขกมล ปตาระพัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงชฎาทิพย์ ดาโสม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงชฎาวรรณ เริงไธสงฆ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงฐิติมา อาชนะชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร เผือกทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๕๙
เด็กชายธนวัช พลดงนอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงธัญรัตน์ หวังสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายธีระพงษ์ ดาสา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายธีระพัฒน์ ดาสา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๓
เด็กหญิงบุษราภรณ์ มังสมบัติ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๔
เด็กชายภัคเนตร พาที

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายศิวกร ศรีโยธา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๖
เด็กชายศุภณัฐ การะเกษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายอภินันต์ จันโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงกนกพร ทาลุมพุก

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายกอบชัย ฤทธิค่อม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายชัยวุฒิ เทพตีเหล็ก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงฐิติมา โง่นชาลี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายธนศักดิ

์

ปตาระพัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงธนิตา แซ่ฉัว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงนฤมล หล้าชน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายปฏิภาร ตันพล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายอนิวัฒน์ สาแก

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๗
เด็กชายก้องเกียรติ พรมแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๘
เด็กชายจักรพงศ์ จ่าทัพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๗๙
เด็กชายสนัน

่

พลเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายกิตติธัช เฮียงเสนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายภูวดล มูลแก่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายอานนท์ นิยมพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายกฤษฎา ปานชาลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงทิพย์พนา จอดนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ กาวี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ ชาติวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พรคำเดช

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศรีจูมพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๘๙
เด็กหญิงสิรารัตน์ แก้วดวงดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงสุภัชตา สิทธิเทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา จันดีวันนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๒
เด็กชายเจษฎา พลยางนอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงแก้วมณี ประดับผล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีจันทร์สา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงนวลวดี เกตุกลมเกลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงสกาวใจ ฤาชา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายเกือกูล

้

ไชยสงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายแท่งทองทา เพชรนอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ ชานุชิต

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงพรรภษา ฉลองคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๑
เด็กหญิงพิชญา จันทมาศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงวรรณษา ฉลองคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายวรวิช ผาดนอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายวิสุทธิ

์

พรคำเดช
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงศุภมาศ ผาดนอก

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายสุเมธา โหมดนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๗
เด็กชายแสงทอง ไหววิจิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงภณิดา อุ่นเวียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายอำพล เทียนหล่อ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายเสกสันต์ สุวรรณพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายกิตติพงศ์ มารศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายจิรายุส สุขเพ็ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายชัชวาล ยอดไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายธนดล ทรงตะขบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายพรนัชชา แมลงผึง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายวราทร ทองนำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายสายชล ทีระฆัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัดสว่างอารมย์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงญารินดา นิลทะสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กองศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายธนพล คงวันดี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงพรศิริรักษ์ อมรินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายวิทวัช อึงวงษ์

่

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงสิริมา สิทธิวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โคตรมิตร
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายศราวุฒิ ภูมหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา พานนนท์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ รัศมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๐
เด็กชายกฤษดา สิทธฺวงษา

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายชญานนท์ กุลสะท้าน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา หลักโคตร ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายธนยศ ทิพย์บุญเลิศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายนิติพล ผาจำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายนิธิ โนนไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายพงษ์เพชร โคตรนุกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงรพีพรรณ โควินทสุด
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายวิศลย์ เทศชาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงสินีนาถ สิงสา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูสำเภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉายา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายณัธชยา พลรักษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายวิฑูรย์ แก้วดอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๕
เด็กหญิงอุบลวรรณา โคบาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงกนกพร บุดดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายพรสวรรค์ ประชากูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงเกวลิน สีทา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายชัชวาล จ่าบาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายบุญถม สมน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายพิทักษ์ แสนศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายภูวนัย กุลวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันใหญ่ วัดสีหมงคล  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงปฏิมาพร วงษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายปุระเชษฐ์ โทบุตรดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงสุวิษา แก่นแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงมณฑิตา โคตรมงคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงเนตรสิริ ศรีนาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายคฑาวุธ สินทบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายชุติมณฑน์ หงษ์บุญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๐
นายธนากร สาณีย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๑

นางสาวสายชล บุญสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายสุภกิจ พุทธสาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

วัดสุภนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ เสตสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิราราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ มะลิยศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๖

เด็กชายนฤนาถ ฮึมพล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายพงศภัทร เหลืองอุทัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายภูมิภัทร โทรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายศุภกร ไปแดน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงสิรินทรา สายสุภา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทิพพิชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงปพิชญา หาหงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายณัฐพล สีมาพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายธัชพล แก้วทิพณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายวิศรุต ไปพะเนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายธนากร พลโยธา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประวะสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงนัฐพร พลเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายอิทธิกร สัญจรดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงมน วัดแสงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายมรุเดช เอมเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฝายวิทยา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายศราวุฒิ หลอดท้าว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายอัษราวุฒิ ริอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงอภิญา ชมอินทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หิรัญหลาย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงพิมประภา ชาติราษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา ฤทธิเวหา

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายณัฐภัทร เจริญใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายพรพินิต คำพิมพ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงวีรดา เชวงกุลพิวัฒน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๑

นางสาวอธิชา สอนลา

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังสวาบ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๒

นายชัยวัฒน์ คำโสภา
๓๑/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังสวาบ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงสิดาพร ตลับเงิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสวาบ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงพิราพร กันหามี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสวาบ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายสิทธิกร เจียมภูเขียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสวาบ สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงศศิธรณ์ ตู้คำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงชัชญารัก สารีเกิด
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงพรสุดา เข็มจัตุรัส
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงณิฌาดา นวลศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงณัฏนิชา คูณเหง้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงอารยา ภูพลผัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงแก้วจินดา อ่อนรัชชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๓
นายสมบัติ โยธาธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๔
นางสาวปารมี จินดาจำนง

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๕
นางสาวจิตลัดดา ทองโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๖
นางอนัญญา ราชวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๒

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๗
นางสาววรรณภา คำสุข

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๘
นางอนงค์พร ชาโสรส

๑๑/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๐๙
นายดนัย บุบผา

๓๐/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๐
นางสุธีรา เพียสุระ

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๑

นางสาวศุภลักษณ์ พิมดี
๐๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๒

นางสาววรารัตน์ ฝายสิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๓

นางศุภนิช โสพรม
๐๔/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงณัฐยาน์ ฐานะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงพรพิมล ประสิทธิคอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงณัฐพร อาจจงทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงวาสนา คำแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงศิรินภาพร จงกัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานำซำ วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายณัฐกรณ์ เรืองเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายสิทธิชัย รำมะตี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา สีเสือ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายกริช น้อยอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

จันทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อ้วนพรมมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายวรนันท์ ครสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๘
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เหล่าทองสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายรพีพัฒน์ นามบิดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายภานุกร อาจจงทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๑

เด็กหญิงจันทิมา พาแพง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๒

เด็กหญิงเนตรนภา ทองไทย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เต็มวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จตุเทน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงเจียระไน หล้าตุ๋ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายพีรณัฐ ทิพา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายวีระพงศ์ โคตสีเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๘
เด็กชายประกายดาว แสนตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายภัสกร แสนภูเขียว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๐
เด็กชายโกเมธ บูรณะคาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงภัทราพร สังข์พิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงจิราภา จำปาทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงสุจิรา เจริญศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วเวหล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายอัครเดช ปองหล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๖

เด็กหญิงเนตรดาว ปองหล้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

อิทธิพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายศุภสิริ สิงห์ประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายพัทดนย์ แก้วกัลยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๐
เด็กชายธนกร แสนแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายปริญญา แหลมไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนสมศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เค้นา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงนพมาศ ทาพัว

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงพีรดา หงษ์ชุมแพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงกัลยาภร พรมวิเศษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงภาวินี ขุนตา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา นาขันดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายณัฐภูมิ เนตรลักษณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายโชคชัย สงมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุญเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงธัญเรศ อาจจงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวประชุม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงปยาภัทร์ หมู่พราหมณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงมนทนา สว่างพิทักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๗
เด็กหญิงศิริปรียาพร แดนแก้วมูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา มาพัว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงสิริมา ภูมิครสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เชิอไชย

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงเพราพนิต ปองหล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายอนุชา เดชบำรุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๓
เด็กหญิงดวงฤดีภรณ์ ลาสุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงชฎาทร ภาแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร ภูมิจันทร์ทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปลอบยิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงบุษยา เพชรรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงนรพร โพธิศรีเรือง

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงพนิดา จิตไทย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงวิภาพร แสงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน วัดท่ากระบือ  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงประภัสสร หนองนงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายปุณพิศุทธ์ จันทร์สระบัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายสิทธิเดช บุญมาชารี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงสุนิสา เห็มกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงคชาภรณ์ จำปาดวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ โคตรุด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๘

เด็กชายศุภฤกษ์ พ่อท้าว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ จำนงศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วนามไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายดนุพงษ์ นาสำแดง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงทัศนีย์ มูลลือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๓

เด็กชายธนโชค ตุ่นเฮ้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายภีรภัทร จอมพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ปทนาถา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายอมรเทพ อยู่ประเทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประนิสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๘

เด็กชายจีระวัฒน์ หัวนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ประนิสอน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายธนากร ผาลึกโรจน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายนพรัตน์ สุกรรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายพัทธดนย์ หล่อเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายวาคิม ทองเขียว

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงวีรดา ภูมินำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๕
เด็กหญิงสายไหม น้อยทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์ศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๗
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ศรีสัตย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๘
เด็กหญิงจุลมณี เหลืองคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๐๙
เด็กหญิงชลดา โสมคำพา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายธีรพงศ์ คงแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายธีรภัทร อ่อนธรรมมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายธีรวุฒิ หาญโยธี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงนนท์ธิชา แสวงสาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงกชกร ทุมสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงกนกอร ปานง้อม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงนิธิมาศ มีศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายพชรพล โพธิสาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงพิศมัย สุกใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สารบุญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ วะมะพุทธา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายวรวุฒิ โตสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงวานิสา พุฒซ้อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายศราวุฒิ ศรีทรงเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล แสงแป
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงอธิชา เล่ห์กล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ทาระสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงอรพรรณ สายจันจอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงอริสา เชือพรมมา

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงอุมากร จรุงพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงญาดา สิงห์สำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายพงศิริ แสงสีงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงพิยะดา รู้จริง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายยศกร แก่นมัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงวิชุดา คำหงษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายวิภพ ดรบ้านเขียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายศุภกิจ แก้วอาสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงสุภาพร กัณหา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงอนุชสรา โพธิบุญเรือง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงอภัสรา นนท์ปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงอิสรา บุญครอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงเพ็ญยุพา สิทธิโสภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายโชคอนัน ไชยสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงจันทิมา เชือกพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายวิทยา คำศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายสถาพร สุทินนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงอภาพร พืนแสน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงเครือวัลย์ ศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายเฉลิมพล โพธิตาทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายโชคทวี ทาต่อ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๐
เด็กชายชินวัตร โทพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายศราวุฒิ ไชยชำนิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงหยกผกา ผมน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงอรกนก ข้อทน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงอรัญญา เคล้าโนนคร้อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงกิตติยา บุญเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายอธิป สมบัติหล้า
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายกฤตภาส ฤทธิศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ เดชพุทธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายเฉลิมชัย สูญเมืองปาก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
กองจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๑ เด็กหญิงกัญภิญาภรณ์
ยาตาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายกิตติชัย คำละมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงคณิตา นาสำแดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายชนะชัย ชัยวิชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงนริษา ภูมะลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายนันทกร ปะวะโก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงพรภินิตา หินแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทรัพย์อนันต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงวิภาวดี พิลาปา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงวิวัฒณี สัมลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงศิรินทรา แซงโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงสุภาวดี เทพศิริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงกนกอร สีหาพุทธ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายกฤษฎา โสดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายก่อเกียรติ แซ่จิว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงธิดาพร บุตรสิม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายนครินทร์ สีงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงนิธิวดี วงษ์บัวงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายวรวิทย์ เขาเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายสุทธิชัย พรมม่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ขึนเสียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงอริสา จันทนมูลตรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงเกสรา คำภากุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายเสกสรร สุธปญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงกนกพร หาระภูมิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายฌานิศ มีพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายธนพงษ์ ขาวลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงนนทรี อุตส่าห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายนพดนัย เกาะสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงพรรณนารา จันดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายพิชิตชัย หินแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ภิราภร แสงมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ วรรณสาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ โสมาบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงวิชาดา สมโภชน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๖

เด็กหญิงอรุณี โสภาพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงอัญชิเณศ ทรงพิโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงอาริสา ชัยวิชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงอาริสา หงษ์บินมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงโชติกา คุณสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พิลาปา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โยลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๓
เด็กชายทิวากรณ์ มูลตรีมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ คำละมูล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

สิงห์สี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายนันทกร สีคำผุย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๗
เด็กหญิงปยะฉัตร นามตะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๘
เด็กหญิงพจนีย์ ชาลีเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงพจมาน ชาลีเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๐
เด็กชายพิมาย ดอนเปะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายวิทวัส ศรีมุงคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ในใจนึก
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายสิทธิโชค พรมม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายสุรเสกข์ แสงมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงอริสรา มูลตรีมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายกร เกาะสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายกิตติธัช ปสสาคุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายชัยณุวัฒน์ ยาตาล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงฌัชชา พรมรินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายธนาพันธุ์ แก้วเกตุ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายนครินทร์ โภคาศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๒
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สอนจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายภูมินทร์ ช้อนศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายราชวัฒน์ บุญทม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายวงศ์ธร ประชุมชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๖
เด็กหญิงวรรณภาพร บุญเพ็ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายสรัญวุฒิ ภูมะลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา ชาภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายอาทร มูลสละ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงอุมาพร สีคำผุย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงกุลสตรี แดนขนาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายจิรายุทธ ชานันโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายชูศักดิ

์

กองคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายธนพงษ์ ละม้ายศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงธนพร สมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายนพดล อินทะชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายวัชรเมธ วงศ์ที
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายวิวัฒน์ สุวรรณพิงคา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิบุญเฮือง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายเจษฎาพร ไกรยะแจ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายณัฐวัตร จันตะคาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายศรายุทธ หิริโอต
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี ลายเมฆ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายเจษฎา แพงน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มหลู่
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายธีรชัย อ้นวิเศษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงบุษกร ดอนโมง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๘

เด็กชายยุทธนา แก้วกาบิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงสุนิสา แก้วกาบิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายเทียมเทพ มูลหา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงกัญญากร แสนชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงกฤติยา โสภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายกฤษฎา ข่าทิพย์พาที
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายปยะบุตร ทองใบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงวริศา คำจุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายเชาวพิศ คำบัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยชันวิทยา วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แนวพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๕๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ หนแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายอรรถพร ศรีเหรา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายกฤษฎา นันบุญมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงกุลวดี แสงจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงชนิดา สีเหลือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายดิเรก ศรีจันทร์ดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริวิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เพชรลาเวียง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายประวิทย์ เขียววิลัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายปญจพล คำผุย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายพงศกร พรมประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายพงศกร สอนเวียง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมภาพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงวนิดา วรธิพรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงวิจิตรา สมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงวิภา พุทธา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายศุภเสกข์ พิลึกเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายสุทธิชัย เถาถาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดรลัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ฤกษ์สว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงเมย์ธิดา ทองกุนา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงกชกร หารปรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงกมลฉัตร สำนักดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงจีรวรรณ ม่วงอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงชนน์หทัย พุ่มระย้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงชลิตา สีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายชินวัตร โคตรภูเวียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงณหทัย พิมพ์ทรายมูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ จันนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายธนากร นวลปด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายนวพงษ์ บรรพชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงนันทกา แสงจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ คำขวา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงนันธิดา พิมพ์เสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงปณิดา เมตตาพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงพรชิตา กันหาพิมพ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงพรรวษา แสนเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายวาริต สุขแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ รถหามแห
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงสกุณา ศรีรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

หงษ์อินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงอรรถวดี ลิพลทา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายอัครวินท์ พิขุนทด

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๔
เด็กชายจักรพรรณ์ แนวพิลา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงธนัชพร พลนุรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงปภาดา อ้อชัยภูมิ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงปภัทศรา มหาชานนท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงปวีณา แหวนทองจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงวิชุดา ดีนาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา หัวนิล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงสุรางคนา โพธิดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงอุดมพร เลิศเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงเบญจพร ฝายบุญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงชนิดา คำกอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายชินวัตร ประจวบมอญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงณวิภา อุทธี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายณัฐพล ทองปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงทาริกา นพวานศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายอดิศร อุ่นแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๐
เด็กชายอาณัติ สิงห์ดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงอารี มานะนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๒

เด็กหญิงแพรวา วงษ์กัณหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายกำธร ปราณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงสุนิษา สุวะมาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปจชัยสังข์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เวียงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงกรธิวา ซ้ายหนองขาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เถาชารี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงทิพย์เกสร บุญนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ แสงชารี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายระพีพล มาวัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงวนิดา บุดดาซุย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายวิชามัย โพธิเงิน

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายวีระพล สุวะมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายอนุชา แพงน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายอรรถกร สุวะมาตย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยเอาะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงเมษญา แสนท้าว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงกัลยาณัฐ จันทัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา สุดจันทร์ฮาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายธาราดล บุญพรมมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๓
เด็กหญิงประกายดาว เปล่งสะท้าน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายปติพงษ์ ปชชาตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายพงศกร สอนเวียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๖

เด็กหญิงวริศรา ชังเจริญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา พวงมะลิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงอรทัย บุญกอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิดา

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงกฤติญดา ชนะภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายกฤษกร สมภาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายกฤษณะ เสาลึก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา กองโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงกาญจนศิริ หงกง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายกิตตินันท์ แสนเสนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญเหง่า
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พรเบียว

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงกุลิสรา นรมาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงกุสุมา อ้วนแดง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๐
เด็กชายก้องเกียรติ ทวีเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงขวัญรัตน์ หนองนงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายคฑาทอง กัลยาวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๓
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เจริญมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายจรัสรวี ศรีภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายจารุพัฒน์ เชือสาวะถี

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ด่านขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ธีระ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงจิตรลดา เลียงประเสริฐ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ พรมเมืองขวา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงจิรภิญญา เคล้าโนนคร้อ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๑

เด็กชายจิรสิน ศรีภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

ปราบแจะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงจิราพร ช่วยแล้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พิลาคง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายจีระวัฒน์ มาพระยืน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ชูสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา ดรพล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

สิมมาพิมพ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงชลัญญา โคตรเวียง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แสงพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงชุติภา หล้าแหล้
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๒
เด็กหญิงญนันทนิยา เทียงปด

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ประสาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา มังสูงเนิน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงณัชกานต์ หล่มซ้าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลาสืบสาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ปฐมบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นวลข่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มาอุ้ย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงณิชนันท์ เกตุสุริวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายตะวัน ผาโคตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงตะวันฉาย กำเนิดขวา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงตะวันฉาย หลาบมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายต่อสกุล เสามุกดา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงทิตยา ญาติปราโมทย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงทิมาพร ดวงแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงธนทิพย์ เสาลึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายธนฤทธิ

์

ธรรมวงษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายธวัชชัย อุทยาท
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายธารเทพ คนกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำภานาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายธีรพล เนตรมุงคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายธีรยุทธ หมันมี

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ดอนโม้
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายนครินทร์ โทดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๖
เด็กชายนพโชค บรรเทาทึก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงนรินทร ทองพุฒ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายนัฐวุฒิ แท่นลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายนันทชัย ดีแปน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงนันทพร แนวพิลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์ทุย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายนิติพงษ์ เพลียหล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงนิรมล แสงปอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายบุรินทร์ เหล่าบุดดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายปณิธาน โมครัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายปรัชญาวัต อุ่นมีศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช วงษ์ชาเลือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์โอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายปติพล สำเริง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๐
เด็กชายปุริมปรัชญ์ ลาเอ็ด

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หล้าสร้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายพชรพล สุโกสิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงพรพิมล พรมทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงพรรณภัค นามสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา พลตรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงพิมพ์นภัส น้อยเพ็ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงพิยดา บุญเชิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงพุทธรักษา พวงธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายภราดร ศรีมุงคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายภัทรภร คำสมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงภาวินี ธรรมวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายภูวดล สัตยากุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงมนทิรา วิเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายรวิสุต์ ยืนอ๊อด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงรังสินี บุตรศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ไทยอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นาคลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บูรณะกนิษฐ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงวริศรา พรมแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิระคร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ อุปจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายวิศรุต รักษ์ชน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายวีรภัทร คำภาหล้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ เปาวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายศรันย์ พุทธาวันดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายศรายุทธ ทองนาคะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงศศิณา เหมรัตน์หิรัญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงศศิธร อาจเชียงโชค
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายศักราช แสงพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๐
เด็กชายศิรวิทย์ ภาน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงศิรินภา สีดาเพีย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายศิริมงคล รวงสง่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

จิวอยู่

๋

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายศุภากร ผาบชมภู
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงสกาวเดือน โภคานิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงสมฤทัย ธนะภูมิชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงสรินดา เลิบไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายสิทธิโชค พรมหล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงสุจิรา บุญแย้ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงสุนันทา สีหาเปย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงสุนิตา ปดชาเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีกรมราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงสุภัชณิดา ใจคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงสุวัญญา สุธาวา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายสุวิจัคขณ์ สุนทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายอนันต์ สอนชะเดช
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายอภิชาติ สอนสีดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงอภิภาวดี ศรีโสภณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แพนดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๐
เด็กหญิงอรวี ศรีดาธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงอรสา แก้วดินเหนียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายอัครินทร์ ใจซือ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงอิงกมล ชาญจระเข้
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงเกวลิน โขขุณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา กงมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงเนรัญชรา สุนสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงเบญจพร บุดดา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๘
เด็กชายเอกณรินทร์ คงคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายเอกรินทร์ แนวหล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงแพรพลอย ปุณะปุง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายโกเมนทร์ จำปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงโชติรส ชินภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงไพลิน แนวหล้า
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เคนโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๖

เด็กชายกษมา ศรีบุญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงกันยากร ย่อยกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงกัลยา วรรชลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงกัลยา หล้าแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงกาญจนา น้อยคำมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงกาญจนี สุขเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายกิตติเทพ ศรีบุญวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงกุลณัฐ ดลเจิม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายคฑาวุธ อภัยสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายคมสิทธิ

์

สืบสำราญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายครรณุชิต บุตรศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายคุณากร เสารึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงจนิษตา ชาโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายจักรพล อนุพงศ์ก่อกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายจักรินทร์ สักขวา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงจันทร์ฤดี คำศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ คำช้าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ศรีวรรณหลอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายจิตรกร นามมีแว่น

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายจิรภัทร ภาน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

ฉลาดเอือ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

นาสมโภชน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ อุรา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายจิรายุส สิงห์ฝาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงจุฑาพร โคตรไพบูลย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงจุฑามณี ไชยนารถ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ คณานิตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำช้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา โคตรชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงชญาดา พลพวก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงชนิดา ตะสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงชมภูนุช สุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงชลดา วิสุทธิไกรพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงชลธิชา บัวสำลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ สงค์จันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายชัยยุทธ คำดอนหัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงฐิติกร สิงห์กาโม้
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงณรัญญา สงคราม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๔ เด็กหญิงณัฎชญากรณ์
ย่อจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉัตรไทย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองไทย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปทนาถา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุราชวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงณิชนันท์ โคตรปญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงดวงชนก จารย์โพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงตะวัน จุ้ยแจ้ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงตะวันวาด บรรทุมพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายติณณภพ ว่องประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงทิพยสุดา รักญาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายธนกร ดวงแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายธนกร เทิงสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายธนาคม หาจิตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายธนาธิป ฤทธิอ่องรัก

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงธนิษฐา เหลาประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงธิดาพร แสนเสนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายนครินทร์ สุทธิขัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายนภพล บุตรการ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงนภัคกมล พิกาศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงนภาพร เกงชัยภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายนรากร สิงห์จันทร์ลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงนัญธิฌา นวลแยง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายนันทชัย สุธรรมมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงนุชจิรา ลาบนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายบัณฑิต น้อยคูณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายบัลลังก์เพชร ม่วงทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายปฏิภาณ ไกรษร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายปฏิภาณ ไชยมงคล
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงปณิชตา ดอนเสนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงปณิตา ตะสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โสกเชือก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๖

นางสาวประภัสสร จันใด
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงปรีดารัตน์ จันทร์เงียบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงปวรวรรณ วันทะโก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงปญจภา บุญประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๐
เด็กชายปญญพัฒน์ จันทร์โท

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงปภาพร ตีกองซอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงปยะพร แก้วทุม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายปยะวัฒน์ จันทร์รักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๔

เด็กชายพงศภัค แผงสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายพชรพล แสงพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ โสมเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงพรภนา พงษ์โพนเพ็ก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายพลาธิป นามนารถ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจช่วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงพัชรี ศรีนามหวด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายพิชิตชัย นุชจีด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ จิตรบาล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นาคลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สีมืด
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภาวนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงพิยะดา พรมเมืองขวา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายพิสิษฐ์ คำพระยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ซุงจารย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เถาโต
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๐
เด็กชายพีระภัทร มาตย์วิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ หันจังสิต
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายภัครพงศ์ เจริญผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายภัทรพล ภิญโญโชติ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๔

เด็กชายภัทรพล แซ่ภู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงภัทรลดา บุญมาก
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ประโพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายภาราดร ดวงสุนทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงภูริชญา สีกา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๘๙

เด็กชายภูเบศ วงสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายมงคล นวลศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงมนฑนา โคตรเวียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงมนต์มนัส สอนจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ พิลึก
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงมัดสา พันทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงมาลิษา พรมเมืองขวา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงยุวดี สิทธิไกรพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ นาสำแดง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ บุญแย้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ภูมิภูเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงลภัสรดา ปองบ้านเรือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๑
เด็กหญิงลลิตา ทาวงษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๒
เด็กหญิงวธิดา พงษาศิริพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายวรัญู ซ้ายหนองขาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๔
เด็กหญิงวริศรา นวลปด

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายวัชรพงษ์ วิวัฒน์วงตระกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ พาพวย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงวัทนพร อิมใจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายวันจักรี วงษ์สม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายวุฒิชัย โคตรมี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงศรัญญา สมภาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายศรายุทธ กลางเคลือม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๒

เด็กหญิงศรินญา ลากุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๓
เด็กหญิงศรีวรรณรัตน์

สีเสมอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงศศินา ศรีตาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงศศิประภา ปนกิติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงศิริญากร ลากุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงศิรินญา ผ่องแผ้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงศิรินทรา แพงยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายศิริพงษ์ ชัยกรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงศิริพร กำโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประพรมมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายศิวัช ศรีทา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายศุภชัย ใจพล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ตังกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๕

เด็กหญิงศุภากร บุดดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงศุวณีย์ ทองงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายสมาพร นันทะบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงสาธิตา คงมิง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายสิทธิชัย ไสลวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงสิริมา ศรีธงบน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พรมหล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงสุดธิดา ศรีรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงสุธาลินี เหลืองดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงสุนิดา บุญแย้ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงสุภาพร หลินโนนแดง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงสุมินต์ตา สุขมนตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงหยูเหวิน หลิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

แหมสันเทียะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงอนัญญา ถานอาจนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายอนาวิล กรณีย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายอภิชัย เคนวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายอภิชาติ เรืองจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ตังกิง

้ ่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์ชำนาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

มองเพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงอภิสมัย ปตตะเค
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงอรัญญา บุญไตรย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงอริสา แกวงษ์ราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายอัครเทพ สุริยนต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายอัศรายศ กระสี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายอัษฎา ไชยนารถ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๒

เด็กหญิงอาทิติยา บัวสาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายอานุภาพ สีแพง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงอารียา สายอาภรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สีอินทรน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงเนตรชนก หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายเนติ อ่อนพุทธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงเมทินี หนูซึม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุปพลเถียร

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๐
เด็กชายเอกพล สุขขี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายเอกภพ บรรเทาทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงแพรพลอย ขำพิศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงแววสุดา กิงแก้ว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายไหมไทย แก้วโพธิน้อย

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายจตุพล เทพชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงพรนภา พรมสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๗

เด็กชายสรายุทธ ผองผาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ทาไทสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายเจนภพ เวียงเงิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงบุษกร ภูดอนกอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๑

เด็กหญิงปยพร หมืนสะท้าน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายสิทธิโชค ชาวะหา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงกนกกร เชือคำเพ็ง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แผงสี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายกฤษกร วงษ์เดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสียงลำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงกันทิมา สายนิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายกิตติกรณ์ พรมดาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคตรมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา กิงพุ่ม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๑

เด็กหญิงขวัญหิรัญ ท่าหาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายจักรกฤษ ปุนไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายจักรธรรม โพธิรุกษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายจิระวัตร ชาวเหนือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

สาน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงจิรัญญา พาลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงจิราภา คำกอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงจิราวรรณ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายจิรเมธ เชือบุญมา

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายชัยอนันต์ สุโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงชาริศา ตังกิง

้ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายชินดนัย แสงพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิราภรณ์สิริกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงฐิติยาภา หล้ามูลชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลิมพิทักษ์ทรัพย์

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงดวงกมล อ่อนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายธนกฤต บุญหาญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายธนบดี ไร่สูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายธนัชชา นาครอด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายธนาภูมิ ธนะภูมิชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายธราธร ฉลาดเอือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงธันยพร ปทถาพงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ วัฒนบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงธิติมา เปล่งสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายนครินทร์ แก้วบัวลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงนภัสสร พันธ์พานิช

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายนลธวัช ศรีภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงนุชบา หล้าบาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๐๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
สีเมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๐
เด็กชายปรัชญา คำภาหล้า

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๑

เด็กชายปราบดา พรมเมืองขวา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงปราวีณา กล้าหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงปารวี ศรีโยหะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงปยพรรณ กันญาราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายพงศธร วรรณดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงพรรณิภา โพธิชัย

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายพรสิริ เจริญวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา พรหมเมืองขวา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายภาสวีร์ ขุนภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงภุมวารี อินทรประสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายมงคลวิทย์ ชาวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงมาริสษา ศิลากุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงรวิสา เชือพรมมา

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงรุ้งทิวา มุ่งแถมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๕
เด็กหญิงวชิราพรรณ ปาลจิณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายวรรณสิทธิ

์

มีเลียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์แย่ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงวันวิสา วิเศษศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงวิชุดา เวียงยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงวิมพ์วิภา พันธ์คำเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายวุฒิชัย นามเวียง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายศุภชัย ปุมหล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงศุภธิดา บุญจวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงสิริกันยา พลหล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายองอาจ ยามา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายอธินันท์ มีรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงอรทัย หนองนงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๘

เด็กหญิงอริสรา ทองดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงอริสรา สมหงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๐
เด็กหญิงอลิษา จันพุทธ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงอลิษา โสภาทุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงษ์รักษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณธรรมมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายเสกสรรค์ ประอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายเอกวัฒน์ ชาวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงโสมวิสา มาเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงกัลยา มุทุวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ชินพลทราย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงณัฐรีพร ชอชัยภูมิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงพรชิตา ลาภเงิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายพานทอง สาระผล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงมานิตา สัตะคม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ภูด้านทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายวีรภัทร สารวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายสุทธวีร์ นามบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ แก้วลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายอนุชา ทองสิมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงอภิญญา พลทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ หล้าทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๐
เด็กหญิงอาภัสรา สีสุธัม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายกฤษณ แก้วดินเหนียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ทุย
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายสุภโชค บัวสิงห์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายอชิดชัย คำดอกรับ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายอภิชาติ ลาภเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

คำมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายก้องหล้า เขาเขียว
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายคฑาเพชร วงษ์คง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

วงษ์ฮาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โชคคูณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายดลุพร ศรีเลิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายทศพร น้อยคำมูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายธนากร ขุนอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช คำอ้น
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงพัชริดา แพงอ่อน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายพันตรี ทรงประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายพิชิตชัย พรมนนท์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายวรวุฒิ ก่อมขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายวีระยุทธ บุญขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายอนุชิต ธรรมบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายอรชุน ชัยเนตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงอริยา เหล็กมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ แย้มนิยม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงเอ็มอร วงษ์ชาเลือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๕

นายจักรินทร์ นิลภูผา
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๖

นางสาวชลธิชา สิงหาพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๗

นายชัยยศ คำมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๘

นายชาติตระการ จุลลาบุดดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๘๙

นายชานนท์ น้อยเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๐
นายณัฐพล กุดสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๑

นายณัฐวุฒิ จำปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๒

นางสาวทัศนีย์ จันทร์ทิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๓

นายธนัญชัย สงมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๔

นายธนากร บุญฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๕

นางสาวนันธิดา บุดดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๖

นางสาวพิสิฐา ภาศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๗

นางสาวมัณฑนาพร คำสีพาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๘

นางสาวรัชนีกร ชัยวิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๖๙๙๙

นายวีระชัย สีแหงโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๐
นายสายันต์ บริวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๑
นางสาวอนงค์นาฎ ทองขำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๒
นางสาวเกวลิน ดรชินมาตย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๓
นางสาวชลลัดดา นิลหล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๔
นางสาวณัฐริกา แดงสี

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๕
นางสาวธัศนีย์ สุพรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๖
นางสาวปยะภรณ์ ย่อจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๗
นายศิระวัฒน์ คำปนปู

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๘
นางสาวสุภานน พลตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๐๙
นายอรรถชัย กัลยาน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๐
นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๑
นางสาวกรณิศ ปุยชัยภูมิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๒
นายณัฐกานต์ คำมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๓
นางสาววิชุดา อินสุนา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๔
นายสมโชค วงษ์สานนท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๕
นางสาวสุวิชาดา ครองยุติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๖
นายอนุกูล อ้นบุ่งค้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๗
นางสาวอัศราภรณ์ ชาติมนตรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๘
นายเจษฎา ปสคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๑๙
นางสาวเอมิกา จำปา

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงจิรประภา จ่าชัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายจีรวัฒร์ พระริต

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงทรงสุดา บู่โฮม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายธนากร หวีสาผม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงนิรมล สีสอาด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๑ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๕
เด็กหญิงผาณิตา แสนวิเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงวนิดา กันยารัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงวรดา อาจิตรนุภาพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงวิมลพันธ์ บรรดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๒๙
เด็กหญิงศศิธร สุดอุทธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายอพิเชษฐ์ พันธ์สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หยองเอ่น
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ คำฆ้อง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงโชติมา พูนพุทธ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายกิตติธร เดชกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงวันคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงต้นข้าว จารัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๗
เด็กหญิงนันทพร มูลตรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายปวิธ โพธิบุญเฮียง

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๓๙
เด็กชายวัชรพงษ์ แพงอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล บริวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายสุภกร ใสปน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลตรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงอรทัย แดงพวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายเดชดำรงค์ วงษ์ชาเลือน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงโสภิตนภา คำอ้น

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันบง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงชลดา ไอทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายทินวัฒน์ ปุลาสะโต

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๔๙
เด็กชายธนพจน์ ไอทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายบัญชา ศิริกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายพัชรพงษ์ ทอกยืน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิสาจันทร์

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงลลิตา มลสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงวรรณิดา เขียวผ่อง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงศศิชา บุญรักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๖
เด็กชายสุรีรักษ์ แพทสูงเนิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายสุวิชัย ซุยกระเดียง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๘
เด็กชายอนุชา สว่างศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายอนุวัตร ศรีตุ้ย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๒ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายเมธพนธ์ ระพรหมมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๑
เด็กชายกฤติมา บุญตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๓
เด็กชายทศพร ดีบ้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๔
เด็กชายธีรพงษ์ แก้วยอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๕
เด็กหญิงมณฑิรา ภูชาดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายราชันต์ สีแหงโคตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงสาริณี รัตนเมธาโกศล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายสิทธิพร บุดดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงอัญชลีพร สุนหนองนก

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายไชยณรงค์ ศรีสุธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงชยุดา บู่โฮม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายนิรุจ ยิงยงอำไพ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๓
เด็กชายศุภฤกษ์ จิมขุนทด

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๔
เด็กชายสายชล เหล็กมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๕
เด็กหญิงสายไหม สนันเวียง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๖
เด็กหญิงแพรวไพลิน ผลอำไพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๗
เด็กชายฐิตินันท์ โคตรรักษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายพัสกร สุดชา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงวิภาวดี หงส์สุด

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงชยาภรณ์ ใจหาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา ทนกา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุ่ยราญหญ้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายกิตติพร อักษรพรมราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๔
เด็กชายภานุพงษ์ แข็งฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายธนภัทร ช่างปรุง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายชินวัฒน์ บุญรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงศุภษร สังหา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๘
เด็กหญิงนันทนา แก้วดวงดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๘๙
เด็กหญิงเบญญาภา สังหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายธนภัทร เปทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ดีกรดกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงธารารัตน์ สีไว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงหฤทัย เขียวลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ กาญจนกิจบำรุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๕
เด็กชายติณห์เตชิต ดอนสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๖
เด็กชายศรายุทธ โชคเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายเชิดชัย คำตุ้ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๘
เด็กชายณัฐวุธ หมันบ่อแก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๐๙๙
เด็กชายทินกร สังหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๐
เด็กชายเอกวิทย์ อุดม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงพัทรนัน เพลิดเพลิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๒
เด็กหญิงทิพย์นรินทร์ ทองพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๓
เด็กหญิงวิชญาดา สายทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงสุรัมภา จาตุรส

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา พิมหานาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๖
เด็กชายวิระพล ทาตา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๗
เด็กชายจักริน พลเสนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๘
เด็กหญิงวรรณณา บุญโยธา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายกีรติ บุตะกะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายเสกสรร ตองสู

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงโสภิตนภา พันฆาต

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๒

เด็กหญิงสุพรรยา นมนาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงวนัชพร สุกดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาดู่ ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงกิติญาดา สุนาโท
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ชมภูคำ  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๕

นายเอก มะลิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๖

นายวราวุฒิ ทะศรีโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๗

นายเฉลิมวิทย์ บุตรวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๘

นายกิตติศักดิ

์

ยงเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๑๙

นายลักษณะ เพชรลำ
๓๐/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๐
นายวิชิต เส็งลา

๒๔/๑๑/๒๕๓๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๑

นายอภิสิทธิ

์

น้อยเวียง
๑๔/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๒

นายชิตณรงค์ บุตรวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๓

นายนพรัตน์ สุนทร
๒๘/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๔

นายเอกโชติ แสนพรม
๐๗/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๕

นายสหรัฐ ทิงทวีวัฒนะ
๓๑/๐๓/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๖

นายวุฒิชัย บุตรศาสตร์

๒๑/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๗

นายเกียรติศักดิ

์

เนืองพะนอม

่

๑๓/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๘

นายศุภกิจ ศรีสะอาด
๐๖/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๒๙

นายยุทธพิชัย กองเพ็ชร
๐๙/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๐
นางสาวปรินทร์ชนา เอกรักษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๑

นางสาววิภาดา บัวบาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๒

นายสุริยา แช่มโนนลาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๓

นางสาวเยาวเรศ พรามนิล
๑๖/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๔

นายเกียรติศักดิ

์

เทียนงาม
๐๑/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๕

นายกิตติศักดิ

์

อ่อนโส
๒๑/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๖

นายสิทธิพงษ์ ชูกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๗

นายพิเชษฐ์ ดวงหอม

๒๗/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๘

นายกษมา ราชามุสิกะ

๒๗/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๓๙

นายมรุต โพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๐
นายวัชรินทร์ อารีเอือ

้

๑๖/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๑

นายศุภกร ช่างคำ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๒

นายกิตติกานต์ อ่อนพิมพ์
๐๘/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๓

นายณัฐพงษ์ สอนบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๔

นายสิทธิโชค ทองคำแสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๕

นายพิจิตร ท้าวมะตรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๖

นายแสวง พันตู้
๐๑/๐๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๗

นายรัตนพงษ์ คำพวง
๓๑/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๘

นายกฤษฎา วงศ์ชารี
๐๑/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๑๔๙

นางสงกรานต์ แสนหล้า
๑๘/๐๔/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๐
นางทองปน โสชารี

๓/๐๖/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๑

นางทองลวด โคตรแสง
๓๐/๐๑/๒๕๐๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงลลิตา โคตรแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๓
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา อยู่ภิญโญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายรพีพัฒน์ นิลยาน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงฉัตรกนก ขาวสวรรค์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๖

นางสาวนิภาพร สร้อยคำ ๒/๕/๒๕๒๘ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี บาลธนะจักร ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงวรรณิกา แก้วสุโพธิ

์

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงนงนุช สมนาวัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงทรงกรด ศรีตาล ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๑

เด็กชายควรชิต บริภาษ
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายวิชญะ บัวผาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายนนธวัช ลำพันธ์
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงฬุริยา ราชจันทร์
๒๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายอธิชา เคนโสภา
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๖

เด็กหญิงศฬาศิณี แก้วดวงสี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงกิตติศักดิ

์

เมืองสนธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ ไชยวงษ์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๖๙

นางสาวเมธาวดี กิงก้าน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๐
นายคมสันต์ นันเปง ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๑

เด็กชายพรชิตา พลสงคราม
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๒

เด็กชายอาคีรา ศรีเคน
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงตะวัน ศุภรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีกรมราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๕

เด็กชายทิระพล ศุภรมย์
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงศติณา ศรีเคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงสรวิชญ์ พันธ์เขียว
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายวีระชัย คุณโพธิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๗๙

เด็กชายพิชิต พิทักษ์
๒๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๐
นางสาวพรสุดา เฉยพันธ์

๒๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๑

นายอภาพร น้อยแดง
๒๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายชาญชัย จันทร์อินทร์
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ประพรมมา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ สัปรส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงวิษณุศักดิ

์

กองโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายศรีสมพร ศรีดาอุบล ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายกิตินันท์ ตือแอ้

้

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายวุฒิชัย เสนสอน
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๘๙

เด็กชายบัณฑิต คำเหง้า
๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายนัทรพงศ์ ดรสัง

่

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๑

เด็กหญิงวลินยุภา แสนสุริวงษ์
๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา นิลผาย
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงพุธิตา ซอกผา
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงนุธิดา จุฑาจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ แปนุ่น
๒๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงธนฝน วงษ์สุวรรณ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ อาสาราช
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงพิยดา ทองดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา ดอนซุน

๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโพธิทองหนองเตาปูนวิทยา

์

นายมวนาราม(ม)  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงภัชรพร หล้าอ่อน

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงมาริสา ศรีทน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา โสภากุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายณัฐวัตร สีผาโครต

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๕
เด็กหญิงมาริสา ศรีทน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายธนพงศ์ แสวงหา

๒๗/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๗
นายสิทธิพร ทำบุญ ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๘
นายธนพล ธนะภูมิชัย

๒๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๐๙
นายธนพล ธนะภูมิชัย

๒๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงเอ็นดู น้อยโนนทอง

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายกฤษณะ หวังผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายชัยมงคล พิมนต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๓

เด็กชายธีรพงศ์ โทรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายปฏิภาณ จอดนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๕ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ลีพลงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร ไฟรถแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงวิภานันท์ แทนโนนงิว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล ดวงสีจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๑๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

นิลเปยม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงอินธุอร เจริญภูมิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงอิสริยา ยังเจ๊ก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายณัติพงษ์ ศรีละพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายพีระพงษ์ มาตโค้ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงฐิติพร พูนเพิมทวีทรัพย์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล ร้อยดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายภูวดล โทชัยภูมิ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ประสานศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ปสสา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงรุจิพัชร เกียวแก่

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงกฐิตาพร เดินชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๑

เด็กหญิงโสภิตา ปุนนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานนา ท่าละหาน  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๒

เด็กชายสุพจน์ งานยางหวาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ไทยใหม่
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายพีรพงษ์ เผือดทะกิจ
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

นาเพ็ก
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๖

เด็กชายเจริญ สร้างการนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๗

เด็กหญิงเนตรนภา ลาธิวา ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงชนนี นาหมืน

่

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงกรพินธิ

์

ศรีตระกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายธีรพงษ์ ดาเหล็ก ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงสุทิตา ปะโพเทติ
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทางขวาง มัคคาลัย  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๒

เด็กชายคณาพงศ์ ข่าทิพย์พาที

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๓

เด็กชายวิธาน สิมัยนาม
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายภูสิต หมวดศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายสุขสันต์ วงเวียน
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีอุ่น ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีอุ่น
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงปริญญา เกือกูล

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ราษฎร์บำรุง  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๔๙

เด็กชายวิษณุ คำไมล์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน เรไร  

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๐
เด็กชายจุลเทพ บ่อไทย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายชัชนันท์ ปุราชะธัมมัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายนลธวัช จ่าทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๓

เด็กชายพิพรรธ คำกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๔

เด็กหญิงไพรินทร์ ดีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายชัยนุวัฒน์ โคตรภูธร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๖

เด็กหญิงณัฐพรรณ ย่องเหล่ายูง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงรัชนก ไม่หวัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายจิตพงษ์ ทุมพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมศาลาเมฆ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายณัฐวรา จันทร์ลอย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายพิสุทธิ

์

สาสีทะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงรพีพรรณ พรศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๓

เด็กชายศุภโชค พรมจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะนะชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๕

เด็กชายนัฐวุฒิ นาแพง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงบุษกร โพธ์ดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๗

นายปริญญา ธรรมคันธี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๘

นายปณณวิชญ์ ช่วยนา
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๖๙

นางสาวพรทิวา เกาะยุทธ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๐
นางสาวมนิดา ทองอันชา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๑

นายวรศักดิ

์

สุนนทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๒

นางสาวกาญจนา หมายถูก
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๓

นายสราวุธ ค้าเกวียน
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๔

นายสุริยา ปราบวิชิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๕

นายเกียรติคุณ สุธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๖

เด็กชายคมชาญ โตนชัยภูมิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๗

เด็กชายจุลจักร แดนระเบียบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๘

เด็กชายชนายุต คำบัว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงชลธิชา ตาปราบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๐
เด็กชายชาคริต วงษ์จันลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงชาริณี สืบเทพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา พัวประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันจิตร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงนาตยา แก้วอุดร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงนิภาพร อะโน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงปนัดดา ทุมยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๗
เด็กหญิงประกายพร คามะตะศิลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงประภัสสร ทองภู
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๘๙

เด็กหญิงปวีณา พิมพ์โสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงปยะมาภรณ์ พลแสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงพรภิมณ โคตรภูธร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๒

เด็กชายพิสิษฐ์ นามมูลตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงภาณุมาศ หลุ่งเปา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เจริญธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายวัชรินทร์ กุลสุวรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงศมน สกิดขวา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๗

เด็กหญิงแพรพลอย แก้วภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายโชคกมล เกิดมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายกรรชัย วรรณธงชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายก่อเกียรติ ธนูรัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๑
เด็กหญิงจันจิรา พุ่มพวง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีอุ่น

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

หงษ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๔
เด็กชายชินวัตร พันธ์ใหญ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๖
เด็กชายธราดล เดชทัพไทย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงรุ้งทิวา ฉันงูเหลือม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ แพงไธสง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๐๙
เด็กหญิงสุชาฎา คำแดงศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงสุชาดา สู้สงคราม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงอธิชา งานไว
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ คำตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายธีรภัทร แสงสีกร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายพลฤทธิ

์

แสงจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายยุทธภูมิ สุนทรสนิท
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายวุฒิไกร ย่องใย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ คำตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๘

นายธวัชชัย เพ็ชรกรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๑๙

นางสาวมณทิลา ทองดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๐
นายรัตนชัย ชาวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๑

นางสาวอรทัย หนันทุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๒

นางสาวนฤมล สุดอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๓
นางสาวพลอยไพริน การภูธร

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน   

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงกษิรา แก้วปราณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๕

เด็กชายกิตติภพ บัวแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เชือกุดรู

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงนฤมล โนนยะโส
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๘

เด็กชายนัทดนัย ทองดีนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จุมพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายภูธเนศ แก้วหาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ ติณะน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงลลิตา แหยมบุรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๓

เด็กชายฐิติพงษ์ คงศิลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงศ์สุรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายนพรัตน์ พะไตรยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงปาลิดา ธรรมรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๗

เด็กชายพสิษฐ์ ทาระวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สุมทุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายรุ่งเจริญ เจริญสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายวราวุฒิ มาพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงวิยดา ศิริยามัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงศศิประภา อยู่เย็น

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายสิริชัย เพิมปญญา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๔

เด็กชายเกศฎา ทรัพย์โคกสูง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนทองวิทยา วัดกาญจนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงจินดามณี สินเธาว์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสาวดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๗

เด็กชายฉัตรชัย ปลัดศรีช่วย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายฐิติพงศ์ รัตนพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๔๙

เด็กชายณัฐชนนท์ บุบผาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แวมประชา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงธนัชนันท์ บัวแจ้ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายธนากร ปลัดศรีช่วย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๓

เด็กชายธนาวุฒิ แว่นประชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายนาถวัฒน์ นาโพนงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จังหวะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงพรพรรณ สิงธานี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงพาวดี นุกันยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงพุทธิดา มูลกัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๕๙

เด็กหญิงรวินท์นิภา ท้าวนิล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายวัชรพล ทิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงวิภาดา บาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์หนองแวง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงศกุนากรณ์ ผ่องสนัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงสุวรรมะณี อุดมลาภ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เขียวชัยภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายอำมรินทร์ ไตรยวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันบัวลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บริบูรณ์ผล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

โคตรแปร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงชนาภา ดีจะมาลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายชิษณุชา มูลน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงธัญชนก บุญทัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงปานตะวัน กายไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๔

เด็กหญิงพอกมล ดีหลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๕

เด็กชายภูบดินทร์ คำแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงลลิตา เทพโสดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงวรัญญา สายอินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์หนองแวง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๗๙
เด็กหญิงวินัตดาภรณ์ เจียมภูเขียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงวีริสรา พิทักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๑

เด็กชายศิววงศ์ จันทรเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๒

เด็กชายสุทธิชัย บาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๓

เด็กชายอธิพร นุเส
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ มาลาจู
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีพัษยศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงอรธิมา เลิศศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงอรปญา วงษ์กัณหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงอริสรา นาราษฎร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงอารียา พลเทพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงเจินไข่หญิง

้

โทอึน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีล้อม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ วัดทรงธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๒

เด็กชายกิตติภณ อุสาหะวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายขรรค์ชัย สง่า
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงดรุณี การนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๖

เด็กหญิงสุวิสา จันพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายสุเมธ ขาวพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๘

เด็กหญิงอรทัย จะเรียมพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายอำพล พองกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายกฤษฎา ผ่องบุตรศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๑
เด็กหญิงกัณณิกา แก้วศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๒
เด็กชายคมจิตร โสภี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๓
เด็กหญิงจันทิมา คุณวันดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร บุญโฮม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๕
เด็กหญิงรติกานต์ เชาวลิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๖
เด็กหญิงศรวณีย์ อ่วมแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๗
เด็กหญิงศิริพร มัครมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา นาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๐๙
เด็กหญิงอัจฉริยา ขอมอบกลาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ วัดไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๒ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๐
เด็กหญิงจตุพร สีโนนเฮียง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงจำปา แสงโยธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จาบสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มานากะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายนนทนันต์ แพงทุย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๕

เด็กชายนพรัตน์ พร้อมเพรียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๖

เด็กหญิงนฤมล พลยุทธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วงศ์สว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๘

เด็กหญิงพรธีรา ดาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงพรนิภา สัจจา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๐
เด็กหญิงพิจิตรตรา ช่วยศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายภูวดล เทือกโฮม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ งานไวย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๓

เด็กชายวิศรุต หมวดศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายศตวรรษ ทาระวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา นนทะคำจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๖
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ นันทฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายเอกพล สีโนนเฮียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงกัณฐิกา พรวันชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๒๙

เด็กหญิงกัลยา ชูกันหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๐
เด็กชายจตุพร เคยชัยภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงจิดาภา สิงห์สอน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงฐิติพร บาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๓

เด็กชายทัศนิวัฒน์ แน่นวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๔

เด็กชายนวมินทร์ คำพรมมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๕

เด็กหญิงนันทิยาพร แสงแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงพรนัชชา ไวจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๗

เด็กชายพัฒณพงษ์ หงษ์ลอยวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๘

เด็กหญิงลลิตา บาลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ไม้หวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สาคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ งามล้วน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๒

เด็กหญิงทานตะวัน โพธิฤทธิ

์ ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๓

เด็กชายธนกร งานยางหวาย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๔

เด็กชายนนทชัย เทียนใส
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๕

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คุณศึกษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ เสาสุด
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๗

เด็กชายวิทยา ชาดง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงอรอุมา ครองเคหา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๔๙

เด็กชายอังคาร เปรียวชัยภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๐
เด็กหญิงอาราดิม ภูผานิล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๑

เด็กหญิงกาญจนา บุญคำภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๒

เด็กชายกีรยุทธ สิงห์สนัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๓

เด็กหญิงจุฑามณี ชายทวีป
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๔

เด็กชายตะวัน ช่างปรุง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงปยธิดา เกยุทธรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๖

เด็กชายศิริสิน บุญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๗

เด็กชายสุภชัย นนทคำจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายอภิชัย หาชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ นันทฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยวิเศษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายอุเทน นนทคำจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โตชัยภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๓

เด็กชายเรียว พิมพ์วงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๔

เด็กชายกำพล กูดซ้าย
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๕

เด็กหญิงดุษฎี ศรีสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายธนา ศรีอุ่น
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๗

เด็กหญิงรัญชิดา ทุหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายเสกสันต์ เค้าโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๖๙

เด็กหญิงแก้วไพลิน สารวังเกลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรัตนะ วัดศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ เค้าศูนย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงจิราพร ลาสันตุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จันปาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ วันนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายธีรพล บุรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๕

เด็กหญิงนฤมล แก้วถึง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงประภัสสร ไกยะโส
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ โชติจรุง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๘

เด็กชายพงศกร ดำสิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงพนิดา ตุ้ยศักดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๔ / ๒๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๐
เด็กชายพิพัฒน์พล พรมแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงพิมพร บุญรับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงภรณ์รดา นนทะศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๓

เด็กชายมงคล นามจำปา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๔

เด็กชายมินธดา ช่วยนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๕

เด็กชายรณยุทธ ดวงปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายรัชต์ธร ริมโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายวรชันย์ สมหลง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายสมพร พรประภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๘๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ประชานิยม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ นามบุตรดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงสุรนาถ แก้วบุดดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญสอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๔

เด็กชายอำนาจ ยินดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๕

เด็กหญิงอโณทัย กรมนคร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงราตรี ขุนหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายศักรินทร์ วงสีวอ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พะไกรยะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา แสงตะคร้อ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายธนอนันต์ ปลัดศรีช่วย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงนริศรา บัวชน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๒
เด็กหญิงวาสนา แอมชัยภูมิ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงศิริภา ชินนอก

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงอรวรรณ ปลัดศรีช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงกชกร ทาร่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงกาญจนา เพียรแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา สีเหลือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๘
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ถาวร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๐๙
เด็กหญิงณัฐพร ศรียะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๐
เด็กชายธนากร บาลี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๑

เด็กชายธนากร สีดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายธีรพล กองกูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ประชากูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงนิจนิภา จ่าทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงบุษกร สอนแพง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงพรนภา กวนทุมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไผ่นอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายพิทยา เอียมจันทร์ศรี

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เง่าปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ค้าสุกร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงมลฤดี ปลัดศรีช่วย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายยงยุทธ์ กระโจม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงรุจิรา นาสูงชน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงลลิตา เจ๊กชาตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ มัสชิโม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงวรรณภา คำละมูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงวราทิพย์ พลยุทธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๘

เด็กชายวสุพล เพียจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงศิรินภา เศษกำปง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประชากูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงศุภิกา วรรณโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๒

เด็กชายสิงหราช พิทักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๓

เด็กชายสิทธิกร สีดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงสิริยากร สีดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ เนาวิรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงอริสา พิทักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๗

เด็กหญิงอลันดา ประวังครู
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายอโนชา สีสองเมือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๓๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ อดกลัน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๐
เด็กชายเจษฎา ภูชืนแสง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แต้มชัยภูมิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงกนกอร คำละมูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ วรรณโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เสือปู

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๕

เด็กชายจริยพล หงษ์คำดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ตู้ที
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เพ็งจางค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงฉัตรฑริกา ชัยมาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๔๙

เด็กชายชยณัฐ อายุยืน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๑

เด็กชายณัฐดนัย สมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงณัฐธิการ โคตรแปร
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แพงคำฮัก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุงคศิริวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงธัญจิรา สุโข
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๖

เด็กชายธารดา พลายเนาว์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๗

เด็กชายธารธนา กานนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๘

เด็กชายธีรพล กลันบิดา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๕๙

เด็กชายนัฐวุฒิ วงเวียน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๐
เด็กชายบัณฑิต แวมประชา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๑

เด็กหญิงผ่องพรรณ พรมนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๒

เด็กหญิงพรธิตา เทียบแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๓

เด็กหญิงพรรณพร สารบูรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๔

เด็กหญิงพิลดา ทับไมตรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๕

เด็กชายมนตรี กาญบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงมัณฑนา แสนตอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๗

เด็กหญิงมโนราย์ โกธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายรณฤทธิ

์

สายอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๖๙

เด็กหญิงรัตญา พรมเกตุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๐
เด็กชายรัตนพล เผือกนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชมจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๒

เด็กหญิงวรินทร์ หาญฟา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงศริฌา ยอดสง่า

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๔

เด็กชายศักรินทร์ สิทธิบุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๕

เด็กหญิงศิริพร ทุมมาจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พิรักษา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทรัพย์พงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมตมาตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๗๙

เด็กหญิงอนิตญา ขำปู
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๐
เด็กหญิงอนิสรา ขำปู

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา กระโจม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงอันเจลีค ชมิทซ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายเทพบุตร ชัยลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษ์สุดตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๕

เด็กหญิงเอมมิกา สอดแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงโนรา คำบุบผา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายไชยวัฒน์ งวงช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๘

เด็กชายไชยศักดิ

์

ทวีชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๘๙

นางสาวกาญจนา อักษรเสือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๐
นายจตุพล ชัยมูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๑

นางสาวจิรวดี พิมสิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จักรพิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๓

เด็กชายชนินทร์ อุสาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ดงน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายชาญชัย มานาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๖

นายณัฐพงษ์ ทองดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๗

นางสาวธัญญารัตน์ ทาโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๕๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เบ้าสองศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงภูษณิษา ปลัดศรีช่วย

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๑
เด็กชายวิทวัส โสมกำดัด

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๒
นางสาวศศินิภา มูลมัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๓
นายศิวดล จ่าชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๔
นางสาวสินธรา เคนคำภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๕
นางสาวอนัญตรา แพรศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๖
นางสาวอนุธิดา พฤฒิคณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๗
เด็กชายอภิเดช วงเวียน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๘
นางสาวอารีรัตน์ กระแสร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๐๙
นายอาวุธ โกธา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๐
นายกิตติศักดิ

์

ขอนตะคุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๑

นางสาวจริยา ดอกไม้งาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๒

นางสาวจันฑริกา ประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๓

นายจีรวัฒน์ อุทัยกัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๔

นางสาวชลดา บัวศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๕

นางสาวทิวากร กองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๖

นางสาวนำฝน น้อยนารถ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๗

นางสาวประวีณา ทาโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๘

นายประสิทธิ

์

บุญประกอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๑๙
นางสาวปริมประกาย บำรุงรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๐
นางสาวศรัญญา จำปาหล้า

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๑

นางสาวศิริลักษณ์ หาพรหม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๒

นางสาวศุภลักษณ์ แวมประชา
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๓

นายสหรัตน์ บาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๔

นางสาวสุภาพร สีดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๕

นางสาวสุวรรณี สร้อยไข
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๖

นางสาวอมรรัตน์ นานอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๗

นางสาวอรดา ประชานารถ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๘

นางสาวกนกพร มีชาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๒๙

นางสาวปณิธาน สกุลเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๐
นายเอกรัตน์ อาจศิริ

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วัดสระเกษ  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงจันทิมา สิงหะเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำตา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๓

เด็กหญิงชนิสรา รักพวงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พินไธสงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ พลศรีพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ พลศรีพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ เจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๘

เด็กหญิงธิติภรณ์ ดรุณพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายนิธินันท์ มะนาวนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๐
เด็กหญิงนิรมล อินธิแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๑

เด็กหญิงปาริฉัตร คาดสนิท
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายพรเทพ สุขประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงวิลาสินี ดวงจิตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายวีระชล ขาวพา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงสุณิสา บุญนาค
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ตรีเนตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายเจษฎา พิพัฒธากร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๘

เด็กชายไพศาลศักดิ

์

โคตรภูธร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๔๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

พิพัฒธากร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ พูลภูงา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงศิรินภา คุณาพรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๒

เด็กหญิงสิรีธร เชือหงษ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรภูธร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา วัดสาลวัน  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายกิตติชัย ตาพัว

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีลาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายจรูญพันธุ์ ชุ่มสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๗

เด็กชายจักรินทร์ ศรีภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา มุ่งภูเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายณัฐชนน หลวงแพ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายปารวัตร วรรณพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๑

เด็กหญิงพจนีย์ พลบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายยุทธนา เสนาชัยน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงศศินา หิมนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายสมัคร ผาพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายสุเชษฐ์ ไพทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๖

เด็กชายอนันต์ พรมพิมพ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายเลิศชัย นันหน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายชินวุฒิ จิรารักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงญานิสา ลาปาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล พลธา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กันธะแปง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าซิว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๓

เด็กหญิงทิพย์ธิดา มุ่งหมาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๔

เด็กชายธนา ปริวันตัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๕

เด็กหญิงธัญรดา แสนสด
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๖

เด็กหญิงนิธิวดี กาญบรรจง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงนำฝน หงษ์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงปริสา สมศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงปทมพร มอมหม่าย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๐
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

มุ่งภูเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงฤดี ดวงคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๒

เด็กชายศราวุฒิ บัวหลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชุ่มสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงสุนิสา คงสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๕

เด็กหญิงอภิญญา ทองหิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๖

เด็กหญิงอริสรา สีอินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายอัครเดช ศิลาบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๘

เด็กหญิงอารยา เพ็งวงษ์สา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๘๙

เด็กหญิงอิสรียา บุตสา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๐
เด็กหญิงเปรณิกา หงษ์ศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงเสาวภา เขียวไกล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดปาสามัคคีธรรม  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายก้องเกียรติ คำคร้อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๓

เด็กชายชนัญญากร วระนาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๔

เด็กชายณัฐนนท์ เจริญสว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ครุธวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ หัสดาลอย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายพาณุวัฒน์ โพผาวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงพิชญาภา บุญประกอบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา วิชัยสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉลองบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงชุธิดา นาสมบูรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาใจคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๓
เด็กหญิงตะวัน ศรีเชียงสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๔
เด็กชายธนศักดิ

์

นาสมบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๕
เด็กชายธนากร บุตตะคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๖
เด็กชายประดิษฐ์ ศรีกันหา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๗
เด็กชายประดิษฐ์ ฮามพันเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงพิชชนก นาเจิมทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงรสา โพธาราม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ลาหัวโทน

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงสุธิดา อุ่นจันที
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ทองล้น
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา มาสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ขุมนาค
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๕

เด็กชายชัยพิรุณ ภูหลวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๖

เด็กหญิงณัฐชา ปญญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายธนพล สมบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส บริบูรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๑๙

เด็กหญิงนุจรินทร น้อยยาสูง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรียศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๑

เด็กชายพยูงศักดิ

์

ดวงจิตร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ นาเจิมทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๓

เด็กชายลัทธพล ผาคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงอนุศรา สนธิสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๑ / ๒๖๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ โชคสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พงษ์ชัยภูมิ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงอังควิภา คนลำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๘

เด็กชายอาวุธ เวฬุวนาธร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๒๙

เด็กชายเพชรศรัตน์ พรบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์คำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีทองสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา ชาติวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงชุติมา ดวงแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๔

เด็กชายทักษิณ บุญเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คงบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๖

เด็กหญิงภัณฑิลา ศรีชินเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๗

เด็กชายสุรพิชญ์ สุริยะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๘

เด็กชายชนะพงศ์ สีลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ โฉมหาญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว
วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๑

เด็กหญิงวรัญญา ศิริเวช
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงวีร์สุดา สอนกอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๓

เด็กหญิงเรรุมาศ ไชยพิเดช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

วัดพิศาล  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายขวัญชาติ เมืองนาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๕

เด็กชายคมสันต์ วระนาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงชลธิชา แย้มอดุลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายณัฐพล มูลเพีย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงทัศน์มณี บุญสอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๔๙

เด็กชายนิธิกร แกมคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงปรารถนา กำป้ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๑

เด็กหญิงปยธิดา ธรรมหลิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงพัชริดา โยธาจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๓

เด็กชายฤกษชัย หมืนภูเขียว

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงวิลาศินี มูลเพีย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๖

เด็กหญิงสุวิมล ชานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๗

เด็กชายเมษา อักษร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๘

เด็กชายชลิต จันทะปอ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๕๙

เด็กหญิงณิชกุล บุญชู
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๐
เด็กชายนัสริน เขียววรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงรัชชานนท์ ไชยเสือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๒

เด็กชายวรชัย มหานิยม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๓

เด็กหญิงวรินตรา พะกามาตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงวริยา ชารินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงสิริกร บุตรวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายเจษฎา คำประภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงเอมอร ภูมิภาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

มูลเพีย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายชัยพฤกษ์ ซ้ายหนองขาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายพงศธร ปรือปรัง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีดาอุบล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงนริศรา บุญส่ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายภูมินทร์ ซ้ายหนองขาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๔

เด็กชายสุริยา มาระศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๕

เด็กชายชนาธร บัวเวียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๖

เด็กชายธนพล แสนอินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๗

เด็กชายผจญ คำภากุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายอดิศร บุญผล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๗๙

เด็กชายอำพล เถือนมิงมาตย์

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดศิริชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๐
เด็กชายกิตติทัต สุบรรทม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงชนิภา อินปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช สาระจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ กล้าพังเทียม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงปนัดดา พลพวก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงปนัดดา มุงคุณคำซาว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงปาลิตา คำสมหมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ เสโส
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายวรากร ทิพย์บรรจง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายวีรภัทร แพ่งโสภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายวีระพงษ์ พืนดอนเค็ง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงสิริวิมล เบียกระโทก

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๒

เด็กหญิงอัญญาณี คลังระหัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๓

เด็กหญิงเบญจพร ยันตบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา นิมโอษฐ์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร แก้วหล้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงสุธิสา ไชย์หาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๗

เด็กหญิงสุภา คำแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๘

เด็กหญิงสุริสา อักษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๗๙๙

เด็กหญิงอรปรียา ข้อยุ่น
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ วัดสามัคคี  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๐
เด็กชายธนากร เมืองฮาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ผาดจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงปรารีญา บุดดาเพ็ง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๓
เด็กชายโฆษิตพงษ์ โพธินาง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๔
เด็กชายกฤตภัทร นาสุวรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ฐานะยัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ดวงตา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงดวงแก้ว สมลือแสน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๘
เด็กชายปรเมษฐ์ คำโคก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ คุณโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๐
เด็กชายสุทิวัส บุญชำนาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ วัดโคกกลางสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงกมลชนก เจริญศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๒

เด็กชายกฤษณะ พรมเหลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๓

เด็กชายจันทกานต์ วังพา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงดุษฎี พิมพ์แหวน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๕

เด็กชายปภังกร คำสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๖

เด็กหญิงพัตรพิมล นวลศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายภูธเนตร ผาสูง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงรุ่งริญา งานแข็ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๑๙

เด็กชายวรากร พูลผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงวิลาสินี แซงภูเขียว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๑

เด็กชายวุฒิไกร หาดขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๒
เด็กหญิงศิริธารทิพย์ ศรีหาวัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๓

เด็กชายศุภณัฐ รายรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เรียงความ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี ทองนาค
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

พักโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๗

เด็กชายอนุชา ธรรมิยะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๘

เด็กหญิงเขมิกา สีทาดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๒๙

เด็กชายเสกสิทธิ

์

เรียงความ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำยาง วัดดอนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๐
เด็กชายกฤตพร แซงบุญนาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายชยาทิต เพกอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๓

เด็กชายธนภูมิ สุรวิทย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๔

เด็กชายธเนศ ภูมิพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เถาหมอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงมนทกานต์ ชูกำแพง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายศุภกร สุวรรณาภิรัฐกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๘

เด็กชายสายชล ภูมิพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงเกวลิน รัตนทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ สู้ศึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงชาลินี กิงโคกกรวด

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๒

เด็กหญิงธนัชพร หนาซุย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายธนาธิป ง่อนชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๔

เด็กหญิงปาจารีย์ น้อยมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๕

เด็กหญิงปุณฑริกา อินทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงอุษา พลตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ากุญชร วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนมิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๘

เด็กหญิงบุษราพร สังข์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ เผยศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๐
เด็กหญิงปยะนุช น้อยลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๑

เด็กหญิงพนิดา ศรีหงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายภูวดล ปามา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๓

เด็กหญิงยุพาพร นาริจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายวราชิต แสงพูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๕

เด็กชายสันติสุข ทาสอย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๖

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ นิลจำรัส
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สรสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์สนิท
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงกตัญุตา เหลาชำนิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๐
เด็กชายกนก ทัพซ้าย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงกนกพร โนนสุภาพ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมณะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงจิราพร หาญสงคม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๔

เด็กหญิงจิราภา หมืนภูเขียว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายชนาภัทร เผยศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ห่มขวา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ครุฑนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๘

เด็กชายธนากร ขันธ์เพชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๖๙

เด็กชายธนาดุล ญาณประเสริฐ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๐
เด็กชายธรรมนูญ ชัยยงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๑

เด็กชายนครินทร์ ศรีสมสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๒

เด็กหญิงปภาวี ชัยกันหา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๓ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
อัยวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๔

เด็กหญิงวัลลภา ใยเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงวิภาดา นามเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงศรัญญา เกิดขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายสราวุธ คำกำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๘

เด็กชายสหรัถ จิณะไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๗๙

เด็กชายสุรเสน ยอดเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๐
เด็กชายอดิเทพ สมสะอาด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ สอนบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงตาไท้
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๓

เด็กหญิงอาทิติยา เพ็งวิชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๔

เด็กชายอิทธิพล ครุฑนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๕

เด็กชายอิษฎา พันธ์เชียงชา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๖

เด็กหญิงเปรมฤทัย วงค์กระโซ่
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีบุญยา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๘

เด็กชายก้องกิดากร ดาหา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๘๙

เด็กชายชินกฤต ดวงโทลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญพล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๑

เด็กหญิงบุญยานุช ยำญวน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๒

เด็กชายประพันธ์ ประดิษฐ์เพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๓

เด็กชายวรเดช พันมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงหนึงตะวัน

่

พูลชะนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ผองสามสวน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีชัยชนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เคระนัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงจิตตมาส สว่างวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงชนินาถ เกาะชัยภูมิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๑
เด็กชายชัยนรินท์ ดวงคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ โม่รักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๓
เด็กชายธรรณ์วา ปากศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๔
เด็กชายปฏิมากรณ์ สุดใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๕
เด็กหญิงพัชริดา ภารไสว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๖
เด็กชายภัทรกร สว่างภพ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๗
เด็กชายวัชรชัย พันเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๘
เด็กชายสิริโชค เครือเนตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงสุกิติรัชต์ สารเด็ช

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนวิสัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๑

เด็กชายเกรียงไกร มกุมตานนท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงชนกนันท์ วังคีรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ วันลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๔

เด็กชายภาราดร แสงจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๕

เด็กชายมงคล ทิพสร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๖

เด็กชายศราวุฒิ สิมมะลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

บัวใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๘

เด็กชายเอกสิทธ์ พลเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๑๙

เด็กหญิงพรรณนิสา ขันคำนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๐
เด็กชายวรายุทธ เลียมเจริญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภิญโยยง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดสายทอง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา สมราชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๓

เด็กชายธนกร แจ่มจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายนัฐวุฒิ คุณจันดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๕

เด็กชายอนิรุต บิดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภูห่านศึกษา วัดโสภณวนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๖

เด็กชายเชษฐา เพิมพร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๗

เด็กชายปฏิภาณ เสนจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๘

เด็กชายศุภกร ดอนนำขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๒๙

เด็กชายจำรูญ เพ็งตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ น้อยคูณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๑

เด็กชายศิวกร วงถาวร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ ภูมืภูเขียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายอนุวัฒ มระตัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๔

เด็กชายอชิระ จันทรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๕

เด็กหญิงสุชาดา ผาพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๖

เด็กหญิงธิติมา สมใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๗

เด็กหญิงนภาพร ละเหลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงศิริประภา กออำไพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงกัณญาณัฐ จอดนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๐
เด็กหญิงนภาพร คำแพง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หมันมี

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายภูธเนศ ปจฉิม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายอิษฎา มณีวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ ประโพธิศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๕

เด็กหญิงสิริจตตา คำเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๖

เด็กหญิงปาริชาต สุทธิอาคาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แดนสีแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๘

เด็กหญิงชนัญชิดา คุณธรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๔๙

เด็กชายกิตติภูมิ สิงห์โอ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ โคตรสุมาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๑

เด็กชายมนตรี กำลังศิลป

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

ราชดุษฎี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๓

เด็กชายชนะพล คนใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงปาลิกา ชัยโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงชลธิชา จันตะนาเขต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ ชะนะภูมิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๗

เด็กหญิงปาลินี ชัยโคตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๘

เด็กหญิงเอ็มอร ศรีพันดร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๕๙

เด็กหญิงพรทิพา สุพรรณท้าว
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี สู่โนนตาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๑

เด็กหญิงอาริษา บุญโสม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายนรภัทร วงเวียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองไพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๔

เด็กชายอดิศร ทองสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๕

เด็กชายชวการ ทองหล่อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

พงษ์นำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๗

เด็กหญิงวนิดา สิทธิเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๘

เด็กหญิงศิรินาถ พิลาพัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ อุทธสิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ สมใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสดสุภาพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงจันทร์ธิดา คำลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๔

เด็กชายภัทรพล พลงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๕

เด็กชายวีรพล คำลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๖

เด็กหญิงธีมาพร ชาวนาฮี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประเสริฐสงข์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ กันหาเล่ห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๗๙

เด็กชายพิชิตชัย จันตะนาเขต
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๐
เด็กหญิงชลธิชา พลงาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะอาด วัดโนนงาม  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๑

เด็กชายภูบดินทร์ โฉสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายวีระพล แสงโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายอิทธิพล เครือทองจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนานุช
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดโพนแพง  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๕

นางสาวสุดารัตน์ สาระบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๖

นางสาวอัญธิกา กองค้า
๒๖/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๗

นางสาวกฤษณา พิษพล
๒๒/๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๘

นายวีรพล นนทะศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ โพธิปสสา

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงก้านแก้ว จันประเทศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงจักรีภรณ์ บุตรโก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร สีหาเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กางสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๔

เด็กชายณัฐพล งอกบุ่งค้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๕

เด็กหญิงธนพร พรมพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๖

เด็กชายภาคภูมิ เคนจันทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายศิวัช วงษ์สารสนิท

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๘

เด็กหญิงอภิชญา จารย์เครือ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๗๙๙๙

เด็กหญิงเมธาพร ทนอุป
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจยะสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๑
เด็กชายทักษ์ดนัย สีหาเสน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงพันธ์วิรา นามจันดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงมาริษา ทาแก้วน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงลลิตา เหียมี

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงสายใจ แสงหัวช้าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๖
นายพิชิต สุนทร

๒๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายอรรถกร หินกอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๘
เด็กชายพงศกร สามารถกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงจิติภา ดากำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ขัวขินี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๑
เด็กชายนวพงษ์ วงษ์ดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร อะโนวัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๓
เด็กชายอโณทัย ภูวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๔
เด็กหญิงกมลชนก ลุนนากัน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทับวิเชียร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วอุ่น

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๗
เด็กชายวรัท หนูแดง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมพ์ศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๑๙
เด็กชายจักพล ศรีนารถนาวา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายพิพัฒน์ นามโคตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๑
เด็กชายมยูรศักดิ

์

แสงหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๒
เด็กชายหลักทรัพย์ เทอร์แมน

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๓
เด็กชายจักรพันธ์ สามารถ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๔
เด็กชายธีระภัทร พิมพ์บึง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๕
เด็กชายพีระกานต์ บัวหนอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ วัดถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๖
เด็กหญิงกันริญา สงพัด

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๗
เด็กชายณัฐพล ประกายศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายธีรพัฒน์ นามโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองภูบาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายปฏิภาณ ประโพธิทัง

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๒
เด็กชายวรากร แซ่เตียว

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ยุ่นดร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๔
เด็กชายอลงกรณ์ นีระพจน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายอาทิตย์ พึงพา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๖
เด็กชายเตชินท์ จันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๗
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีอุทธา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๘
เด็กชายฉัตรชัย อารีเอือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๓๙
เด็กหญิงดวงกมล ยศม้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ ศักดิวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๑
เด็กชายศรากร ตระกูลศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๒
เด็กชายศุภชัย สุขเสริม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๓
เด็กหญิงกาญจนาพร อุ่นแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๔
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิรงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๖
เด็กชายธีรเดช มากมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๗
เด็กชายยศภัทร มิลิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ ยวนไธสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๔๙
เด็กหญิงธัญชนก นุศรีวอ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๐
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ นุชประภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๑
เด็กชายวุฒินันท์ โลมะจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๒
เด็กชายอนุชา หันตุลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๓
เด็กชายอัสนี ศรีเหลืองนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๔
เด็กหญิงอาทิตติยา วงค์ษา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
วัดประสิทธิธรรมสาร

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หาระ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๖
เด็กชายคุณวัฒน์ คุณที

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๗
เด็กหญิงกุสุมา ถวิลถึง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ไวทำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สมลือแสน

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงนำฝน ชุมแวงวาป

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๑
เด็กชายวรชัย ไทยอ่อน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๓
เด็กหญิงศุรีลักษณ์ บุรีวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ หลอดแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๕
นางสาวชลลดา พันธ์ศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๖
นางสาวนฤมล นครจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๗
เด็กหญิงรุ้งทอง ถังสูงเนิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๘
นายสหรัฐ วรรณทัศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๖๙
นางสาวสาวรีย์ สีเนหะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๐
เด็กหญิงสุนิสา คนใหญ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๑
เด็กชายอดิศร ปวงศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๒
นางสาวอารีรัตน์ หลอดชา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๓
เด็กชายเจริญพงษ์ สีละหว้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๔
นายเทพมังกร แสนบุราณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๕
นางสาวเบญจวรรณ มาดอนกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๖
นายจตุพงศ์ หล้าบ้านโพน

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๗
นายตระกาฬ ไชยกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๘
นายธนาธิป ตาแหวน

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๗๙
นางสาวพัชรินทร์ ข้องนอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๐
นายพีรพัฒน์ ดากำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๑
นางสาวสุพัตรา กลางบุญมา

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๒
นางสาวนำทิพย์ แสนศรีคำม่วง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๓
นายพิธพันธ์ อุทธกัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ลากุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๕
นางสาวอริยา พรมบัวภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๖
นายเจนณรงค์ โมกสุวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๗
นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจระเข้วิทยายน วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๘
เด็กชายมนตรี ไชยชารี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๘๙
เด็กหญิงอารายา โสภากุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีคุณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๑
เด็กชายภูมิศักดิ

์

พรมไตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๒
เด็กหญิงมัณฑนา เมตตา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๓
เด็กหญิงลลิตา ดอนคำม่วง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๔
เด็กหญิงอริศรา ทินช่วย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๕
เด็กหญิงณัชชา จันทร์ทรงกลด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเลา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๖
เด็กหญิงสุณิสา ท้าวโสม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเลา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๗
เด็กหญิงชนินธร พรมเสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เลียงถนอม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๐๙๙
เด็กหญิงอาภรรัก พรมรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงอรัญญา ฐาโอษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๑
เด็กหญิงณัฐชา ธงชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๒
เด็กหญิงธิติสุดา สงพัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สัญจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๔
เด็กหญิงนภาพร จันทะมนตรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๕
เด็กหญิงปนิดา วงษ์ศรีรัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๖
เด็กชายพรหมมินทร์ ทายัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๗
เด็กหญิงรัตนา มาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พรานขุน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

กอเดช
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๐
เด็กชายกฤษณะ สีดาอุบล

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๑

เด็กชายธนัส คงนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์รัก
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๓

เด็กหญิงพุฒพิชญา คำชมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงภคพร ตรงต่อกิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๕

เด็กหญิงวรณัฐ คำอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๖

เด็กชายวิทวัส ต้อมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๗

เด็กหญิงอริศรา อะนาคะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มรรครมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายณัฐชนน น้อยโนนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ กินนารี

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายสมลักษ์ หาดชัยภูมิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาเหลือม

่

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงนัทธพร ขุนนาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๓

เด็กชายพีรภัทร สิงประสงค์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๔

เด็กหญิงศศิณา รามแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๕

เด็กหญิงสิริยาพร มีอามาตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๖

เด็กหญิงสุปราณี เนตรปญจะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา โยทองยศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๘

เด็กชายจรินทร์ ชำนาญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีมาตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๐
เด็กชายธีรเดช โสวะรถ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๑
เด็กหญิงประดับดาว ชำนาญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๒

เด็กหญิงพิชชาภา อักษรเสือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๓

เด็กชายภานุเดช พันธุ์กรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๔

เด็กชายวุฒิชัย โสวะรถ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๕

เด็กหญิงศิริขวัญ ทองอบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๖
เด็กหญิงสุพรรนิการ์ อนุศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๗

เด็กชายอนุภัทร ผุยมูลตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ชัยปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๓๙

เด็กหญิงอาภาศิริ ปลังกลาง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๐
เด็กหญิงชไมพร ปารามา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงฐิติมา ดาสา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๒

เด็กหญิงนันธิญา วรรณปะเขา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๓

เด็กชายพลพล แพนไชยสงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๔

เด็กชายภานุวัฒ ประดับศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๕

เด็กหญิงสมฤทัย พันธ์โพธิกลาง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา หลาบสีดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายอาทิตย์ เชิดสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา เนตรโสภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงแพรพลอย โมรีย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๐
เด็กหญิงทิพวรรณ กุลนาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๑

เด็กหญิงผกาทิพย์ ใจกล้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๒

เด็กชายรพีวัชร มาปสสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๓

เด็กชายศาสตราวุธ วังขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๔

เด็กหญิงอรัญญา จันละคร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๕

เด็กหญิงเบญจมาศ พิทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๖

เด็กหญิงเยาวภา กองจันทร์ดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๗

เด็กหญิงกุลณัฐ โยทองยศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา หอมจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศิริษา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๐
เด็กหญิงปรารถนา คำทองโซ้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๑

เด็กหญิงวัชรี เฟองฟู
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๒

เด็กหญิงศศิธร เขียวหนู
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๓

เด็กชายสุธิไชย แพนไชยสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๔

เด็กหญิงอารยา แปยอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ

์

วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์สมบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๖

เด็กหญิงกมลชนก ซุยกระเดือง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยุ่นดอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๘
เด็กหญิงกิตติยารัตน์ แสงชาติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๖๙

เด็กหญิงขวัญฤดี ปอมสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๐
เด็กหญิงจิพาภรณ์ แมงขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล รัตนขันแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๒

เด็กหญิงชลธิชา งามราศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๓

เด็กหญิงณัฐชา ทองโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๔

เด็กหญิงนพรัตน์ อินไกร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๕

เด็กหญิงนัฐริกา ฮาตวิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๖

เด็กหญิงนิภาพร รักพร้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทุ่มกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๘

เด็กหญิงศิริทิพย์ ประเสริฐศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายศิวะกาย ทำประกอบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คุรุนันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๑

เด็กหญิงสุภาพร ดากำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๒

เด็กหญิงหฤทัย แผ่นจินดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๓

เด็กหญิงออมรัก หาญศึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายอัษฎา ใจเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายอิทธิเดช ชินราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา อุทัยดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๗

เด็กชายกรวิทย์ อันอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงกาลแก้ว อ่อนหวาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ พนาวัน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงจันทกานต์ เปะชาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงจิรภรณ์ ภักดีแสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แพนดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงฐิติมา ซาเซียง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๔

เด็กหญิงณัฐริณี ตันตรา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๕

เด็กชายธิบดินทร์ ปทธิสามะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ คุ้มโศก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๗

เด็กชายธีระวัฒน์ แว่นจังหรีด
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๘

เด็กหญิงนริศรา วันชูพริง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๑๙๙

เด็กหญิงนวพร ขาวสร้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงนันท์ญา อิมสำอางค์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๑
เด็กชายนิติศักดิ

์

คำวิระ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีบ้ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา วิเศษดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๔
เด็กหญิงปรมวรรณ จันทรเกตุ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๕
เด็กหญิงพนิดา ขุนสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงภรชิตา จันทราภรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๗
เด็กหญิงภาพิมล แสนโคตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๘
เด็กหญิงมณฑิรา ดีเสมอ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๐
เด็กหญิงมาลินี กมลเพ็ชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๑

เด็กหญิงวนิดา ศึกษากิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงวนิสา ผ่องศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๓

เด็กชายวริน งามขำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๔

เด็กหญิงวิชุดา เกาะสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายวิทยา คำมีภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๖

เด็กหญิงวิมลิน ขุนศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๗

เด็กหญิงศศินา เกตุมาลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ พิมพาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๑๙

เด็กหญิงศิวพร วงษ์หาจักร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๐
เด็กหญิงสุปรียา ปกษาพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๑

เด็กหญิงสุปรียา ลือนุ่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๒

เด็กชายอดิศร เอกตาแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๓

เด็กชายอนันตพนธ์ คำปอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๔

เด็กหญิงอิสราพร พานพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงเกวลี ลีวัตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๖
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ ภาพชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุดชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเรือวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ยุ่นดร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๐
เด็กหญิงกิงกมล

่

แจ้งสนอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนเสียว

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๒

เด็กหญิงนวลฉวี โยศรีคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๓

เด็กชายวรากร นามบุดดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๔

เด็กชายอนุชา ประทุมตะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๕

เด็กชายตะวัน ยุ่นดร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงพรนิภา โชติเนตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๗

เด็กหญิงพิชญา หมืนศรี

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๘

เด็กชายภานุพล มูลปอ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๓๙

เด็กชายวรกานต์ ศรีวิชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๐
เด็กหญิงวิจิตตรา จินดามัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ชาติมนตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๒

เด็กชายกวิน บุญมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงกิตติญา ทันหาบุรุษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงขวัญฤดี เขียนชัยนารถ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๕

เด็กชายคุณวุฒิ เสริมพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์วังทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร มณีแผลง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๘

เด็กหญิงพรรณี ชัยมุงคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา ศิริดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๐
เด็กชายมินธาดา จันทราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๑

เด็กชายวันชัย คำขวา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงศรุตา อินต๊ะคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๓

เด็กหญิงสุทาทิพย์ โตพิมาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๔

เด็กชายสุเมธ ประสพหิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

จันทราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปะชาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๗

เด็กชายชัยณรงค์ คำมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ สืบสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ขุนทะวาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงนิธิพร เกิดโนนลาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงพิชญา นิสสัยตรง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๒

เด็กชายภูริภัทร ถาหล้าอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๓

เด็กชายอำพล เกิดโนนลาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๔

เด็กชายวรเพชร มีเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนฟนเรือบะยาววิทยา วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๕

เด็กหญิงจารุณี ชินเสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายพีระวัฒน์ อุ่นทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๗

เด็กชายรังสรรค์ ติตะปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศิริบูรณสมภพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๖๙

เด็กหญิงอรวรรณ อินลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๐
เด็กหญิงกวิตา เหลาลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๑

เด็กหญิงทิมาพร เชือขาวพิมพ์

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๒

เด็กชายธนัตถ์ ขาวหนู

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยะพลหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๔

เด็กชายธีระภัทร ดุ่งมะลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงสุภาพร ประหยัดทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๖

เด็กชายพนมกร ขาวหนู
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๗

เด็กหญิงพิมนภา ฉัตรเงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๘
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทนทาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายมงคล ต้นกันยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๐
เด็กชายวิทยา นิลเพ็ชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขนวนนคร วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เปะชาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

พานพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ หลงน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๔

เด็กหญิงจิตราภา ยาจำปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๕

เด็กชายปฏิพัฒน์ สมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๖

เด็กชายยศภัทร สิงห์บ้านหาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิบุญ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายกิจตินันท์ สร้อยลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๘๙

เด็กชายธีรภัทร อังคุระษี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๐
เด็กหญิงนิตยา ปนะโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๑

เด็กชายวิเชียร พิเคราะห์การ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๒

เด็กหญิงศิราพร ยอดโคก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๓

เด็กชายสุภกิณห์ ทองหนองบัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๔

เด็กชายอัศวิน สายบัว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายอาทิตย์ โทโสลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๖

เด็กชายเกริกชัย ธรรมลา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๗

เด็กชายเอกพันธ์ หวังสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงไปรยา หอมคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๒๙๙

เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๑ เด็กหญิงประภัสราภรณ์
ล้านนอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๒
เด็กหญิงปาญปรีญา ปูน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๓
เด็กชายพงศภัค ฤาชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๔
เด็กหญิงพรนภา โชคบัณฑิต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๕
เด็กชายมงคลชัย ปูน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๖
เด็กชายลายปกษ์ หลวงจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๗
เด็กชายศุภรักษ์ สุนทรแต

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๘
เด็กชายศุภวัชญ์ เพ็ชรหว้าโง๊ะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา ภูทองวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๐
เด็กชายสุขสันต์ คุ้มโศก

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๑

เด็กชายอนุชา แพงยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๒

เด็กหญิงอภัสรา หมืนนะ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงษ์อ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด วัดสิทธิการาม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๔

เด็กชายต่อลาภ บารมีศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา ผาจำ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วะทาแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๗

เด็กชายณัฐดนัย ดำนอก
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พรศักดิหาร

์

๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๑๙

เด็กชายธนศักดิ

์

จันคำ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๐
เด็กชายสราวุฒิ เจริญ

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๑

เด็กชายนพเดช เชือชัย

้

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๒

เด็กชายเอกรัตน์ จันทร์อาจ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๓

เด็กหญิงแพวนภา นาบำรุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พวงแสง
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายธนากร นาบำรุง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ กระฉอดนอก ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๗

เด็กหญิงสุภัทรศรณ์ เขินไทย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยศรี  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ พรมสมุทร
๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๒๙

เด็กหญิงอลิชา สีดำ
๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๐
เด็กชายพนารัตน์ ครยก

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๑

เด็กหญิงกัลยา ภาษี
๒๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๒

เด็กหญิงบุญยานุช อัสสาภัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา หล้าพรม
๒๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๔

เด็กหญิงวาชิณี หลักคำพัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จิวสุข

๋

๑๘/๑๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายสิทธิเดช เทพบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายเสกสรร วงค์วิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๘

เด็กชายอนุพงศ์ วันจงคำ
๑๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงจิรณัฐ ตะก้อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๐
เด็กหญิงประกาย เทวอนรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๑

เด็กหญิงปาลิตา อุดม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๒

เด็กหญิงวรัทยาพร มัดทะปะนัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๓

เด็กชายชลสิทธิ

์

เพียแก่นแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมกัณหา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๕

เด็กชายณัฐวัตร วิจารณ์จิตร
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๖

เด็กชายพิชัย เลากลาง
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๗

เด็กชายวฤทธิ

์

บรรยงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงปนิดา ทับขวา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หลุ่มใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ สำโรงพล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๑

เด็กหญิงไอรดา จวงจันทร์
๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เทพสากล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีหามาตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๔

เด็กชายเอกภพ ขุนสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงประภัสษร กระมูลละคร
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๖

เด็กชายจักรกฤษ ผาหยาด
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๗

เด็กชายผดุงศักดิ

์

แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๘

เด็กหญิงแก้วสิริมา แก้วทองหล่อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงณัฐฐา อันทะสีดา
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๐
เด็กหญิงณัฐพร รัตนสมบัติ

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงพีรยา ทิพย์สูงเนิน
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงศิรินทรา แสงภาพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงอาชดา ใสยาเย็น
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัดปา พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ แก่นแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๕

เด็กชายศักดิทอง

์

ทุมแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บรรยง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๗

เด็กหญิงมลฤทัย มูลไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๘

เด็กหญิงวสิตา นามมนตรี
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๖๙

เด็กหญิงสิรินยา บุราณศรี
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา นิสัยกล้า

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๑

เด็กชายสหรัฐ ทับศรีแก้ว
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๒

เด็กหญิงฌัฐวรา มารศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงวณิดา เบียนสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๔

เด็กชายจุลจักร สีบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๕

เด็กชายภาคภูมิ ช่างทำ
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๖

เด็กหญิงจินตนา จุทะบาล
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงศ์โคกสูง
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ เลิศเศรษฐี
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงวิยะดา ชารี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา บุตรวงศ์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินแร่ พัฒนาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๑

เด็กชายสมพร บุตรพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ ไขยพระอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๓

เด็กหญิงศรัญญา ไขยพระอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๔
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

สุดน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๕

เด็กชายอนุชา สกลหล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๖

เด็กชายสุทธิวัฒน์ โกบแม็ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงนิยดา มูลมาตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๘

เด็กชายวัชรพงษ์ หงส์สิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๘๙

เด็กหญิงณัฐธิฌา ประวันเนย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ มณีจักร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๑

เด็กชายขจรพงษ์ ปุราธะเณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๒

เด็กชายธนภัทร โคตรจันทึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๓

เด็กหญิงอุษามณี พันไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา แสนสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๕

เด็กหญิงปยะธิดา คำมัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๖

เด็กชายธนโชตฺ ไชยสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๗

เด็กหญิงจริชยา รามเกียรติ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๘

เด็กหญิงภูษณิศา พิงไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๓๙๙

เด็กชายอนุศร สาระพิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๐
เด็กชายมนต์มนัส สาสร้อย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๑
เด็กชายธราดล วิจันทอน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา บาคะรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๓
เด็กหญิงรัตติยา คำผาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงภัคจิรา คำผาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงประกาย แก้วไพวัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๖
เด็กหญิงมลฤทัย ศรีพันชาต

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงวณิชา ราชบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงทัศนีย์ ภาระไพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๐๙
เด็กหญิงจันดากานต์ แก้วพรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จำปาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายธีรเมธ เทียบทนงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เพียรทะนี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๓

เด็กชายปวริศ ชาติทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๔

เด็กชายอัตชัย คำผาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๕

เด็กชายอรรถพล พรหมภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ปะนะสุนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๗

เด็กหญิงกรรณิกา มาตะรมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๘

เด็กหญิงเกตศรา ปะสาวะกา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงณัตฌา โชติจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๐
เด็กหญิงนันทกานต์ ลินทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงปฐมา สุดโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สาสร้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๓

เด็กหญิงมะลิดา ยังยืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๔

เด็กหญิงสุดาพร มืดอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๕

เด็กหญิงอนัญญา วรโยธา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๖

เด็กชายกฤษฎา สาสร้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๗

เด็กหญิงณัฐชา กาบแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๒๙

เด็กชายพิณตกรณ์ โทแหล่ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๐
เด็กชายภูวนัย เพาะไธสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๑

เด็กชายวัชระ ชานุไลย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๒

เด็กชายสันติภาพ สร้างนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๓

เด็กชายเสรีภาพ สร้างนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๔

เด็กชายอธิปธนา โคตรธาดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๕

เด็กชายอภิรัฐ สีหะคลัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๖

เด็กหญิงกรกนก บุญกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๘

เด็กหญิงดวงดาว ประกิระนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๓๙

เด็กหญิงดวงเดือน ประกิระนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๐
เด็กหญิงดวงฤทัย วิเชียรเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๑

เด็กหญิงนำเงิน สุขเพีย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๒

เด็กหญิงปยวรรณ ทองโสม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๓

เด็กหญิงวณิดา นางาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๔

เด็กหญิงศุภัทรา ใจเทียง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงสิรินยา สียางนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงอรปรียา กุลธานี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงอริศรา จอนสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๘

เด็กชายไตรสิทธิ

์

ดิสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๔๙

เด็กชายทินกร มอไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๐
เด็กชายบุญอุ้ม ปองปดชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๑

เด็กชายปรวิญช์ บุญเลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพียรมิงมาศ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๓

เด็กหญิงกานต์ติมา ยะหัตตะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๔

เด็กหญิงนิภาพร ตุ่ยสีมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๕
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์ บุตร์ฉิม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๖

เด็กชายกิตติธร ทองดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๗

เด็กชายกิตติพล พามอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๘

เด็กชายนันทกร วงศ์งาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๕๙

เด็กชายพัชรพล แก้วพรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๒ / ๒๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๐
เด็กชายสรศักดิ

์

พรมแสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๑

เด็กชายอติกันต์ ติโนชัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ นันทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๓

เด็กหญิงเบญรัตน์ ประสมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๔

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีประทุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๕

เด็กหญิงศิริมาส เพ็ชพรามพะเนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็ชพรามพะเนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ พลศิล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๘

เด็กหญิงอชิรญา พุ่มภาชี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๖๙

เด็กหญิงอาภาภัทร มีศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แพรวพราว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๑

เด็กชายชิตตพล บุญละคร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กู้ทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๓

เด็กชายธีรวุฒิ ปญญาว่อง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ นันทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๕

เด็กชายฤทธิยันต์ เตชะแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๖

เด็กชายอธิศ นามหนอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๗

เด็กชายอนวัช กองเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ มีศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๗๙

เด็กหญิงณัชชา ผลเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จารยุ้ย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๑

เด็กหญิงธนพร กองเกิด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๒

เด็กหญิงนัญชิดา ปอนสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๓
เด็กหญิงประทานพร ก้อนคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๔
เด็กหญิงศศิญากรณ์ กองเกิด

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฝายสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สืบทิพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แคชัยภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๘

เด็กหญิงอุไรพร ปญจะการ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๘๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

พิศาลรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๐
เด็กหญิงปณณธร สมพร

๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๑

เด็กหญิงอนัญญา เม็นไธสง
๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๒
เด็กชายเกริกกรินทร์ แสงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๓

เด็กชายจิรภัทร ถ้วยแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๔
เด็กชายฐาธัญฐพงษ์ เจริญวัฒน์โชติ

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๖

เด็กชายธนภัทร มิสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๗

เด็กชายธนาวุฒิ ญาติกา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๘

เด็กชายธรณินทร์ พรมนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๔๙๙

เด็กชายธราดร สุภารัตนากุล
๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๐
เด็กชายปภาวิน กองเกิด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๑
เด็กชายปณณวิชญ์ แก้วพินิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๒
เด็กชายพชร กล่อมฤทธิ

์

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๓
เด็กชายพชร อันทะเกตุ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๔
เด็กชายพัชรพล ไชยบัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๕
เด็กชายพีรณัฐ แสงจิรโรจน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๖
เด็กชายภูริพัชร เพชรฤาชา

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๗
เด็กชายรัชภูมิ ผาจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๐๙
เด็กชายลิขสิทธิ

์

กัณหา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๐
เด็กชายศราวุฒิ แสงสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๑

เด็กชายศุภกร ผลไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนันต์
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาลีอาจ
๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายอรรถพล ขวานอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๕

เด็กหญิงจิรวรรณ เต็มทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ มูลเพ็ชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๗

เด็กหญิงชญาดา กำเนิดศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๘

เด็กหญิงชนม์นิภา แพไธสง
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ สิงห์มูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช ตะริศูนย์

๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงชิโนทัย กองเกิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิทอง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๓

เด็กหญิงทัศรียา ใสเสริม
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ เพิมทอง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ผอนนอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เมิดจันทึก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๗

เด็กหญิงปานไพลิน สุริยสกุลชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ อามาตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๒๙

เด็กหญิงพันพัสสา มีมาก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๐
เด็กหญิงวิสุทธิณี กุลาถาเน

๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ปสสาวะโท
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีบาง
๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๓

เด็กหญิงสุธิตา วิสิฏฐ์พรอักษร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๔

เด็กหญิงโสภิตา บรรยง
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๕

เด็กหญิงอภิญญา นาราษร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๖ เด็กหญิงอรเบญญาภา
ศรีพานิช

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๗

เด็กหญิงอัญมณี ธนากรวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๘

เด็กหญิงอัมพลิกา เรียงแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๓๙

เด็กหญิงอุมากร นาราษฎร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายณัฐกร เขียวรู

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายนภนต์ คำโอสีมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายปยพัทธ์ โรนัลโดฟอบุส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายพชรมงคล อุบลบาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ คำกลิง

้

๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ประภาวสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สีหามาตย์
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๗
เด็กหญิงทักษิณาพร ธนูรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๘ เด็กหญิงนันทิภาวรรณ
น้อยคำลือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๔๙

เด็กหญิงภูริชญา อาภรณ์
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๐
เด็กหญิงอัญชลิกา ศลาประโคน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมตวิทยา นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๑

เด็กชายโกศรี อุทัยพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ มาปอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๓

เด็กหญิงจิรวรรณ เจริญดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๔

เด็กชายจิรภัทร วงสง่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๕

เด็กชายธนกฤษ เพชรฤาชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๖

เด็กหญิงอรนภา พูนมาก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา ชูเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ศรีประทุม  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๘

เด็กหญิงสโรชา มัตตา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๕๙

เด็กชายสิทธิโชค ราชสุวอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๐
เด็กชายรติพงษ์ ณ วุฒิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๑

เด็กชายกิตตินันท์ ชาตรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๒

เด็กชายสถาพร พูนมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๓

เด็กชายภานุพงษ์ โยยรัม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๔

เด็กชายเจษฎา หาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๕ / ๒๖๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๕

เด็กชายพัชรพล จันทาร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๖

เด็กหญิงขัวญชนก คู่จันทึก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๗

เด็กหญิงชนาพร การสร้าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายหัตถวัฒน์ มาตย์นอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๖๙

เด็กชายสุทธิลักษณ์ รักไทย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๐
เด็กชายศุภวิทย์ รักไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ไทธานี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๒

เด็กชายศุภกิจ ไชยภิบาล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๓

เด็กชายศรายุทธ บุราณรมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เทพเมย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สาเกตุ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๖

เด็กหญิงนิลญาดา บุบผาสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายพิสิทธิ

์

ปะเยตานัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พงวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายวชิราวุทธ์ มลกา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ รัตนสงข์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ ค้าขาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๒

เด็กหญิงกนก มูลเทพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๓

เด็กชายพลพล เหมือยไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๔

เด็กชายณัฐกรณ์ นาเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๕

เด็กหญิงพรชิตา ทับละคร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๖

เด็กหญิงอภัสนัน แช่มชืน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๗

เด็กหญิงศศิธร แก้วมนตรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงวิภาดา บุดดาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๘๙

เด็กชายเกริกพล ราชเสนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๐
เด็กชายเชาวรัตน์ เมืองศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๑

เด็กชายชลสิทธ์ ประจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๒

เด็กชายกฤษดา ไกรเนตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๓
เด็กชายฟาประทาน เชือมกลาง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๔

เด็กชายกิตติชัช ฤทธิสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๕

เด็กหญิงจิราพร อินอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิรมกิจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๗

เด็กหญิงกิตติญา สอนนอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายพิชัย คำกลอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ สุจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๖ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายภูมิมินทร์ ขันนาเลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๑
เด็กชายสุมงคล ชำนาญดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๒
เด็กชายภัทรศักดิ

์

อินทร์นอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๓
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กระโจมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภิรมกิจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๕
เด็กหญิงหทัยวรรณ กระโจมทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๖
เด็กหญิงทิพย์นิภา สอนนอก

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๗
เด็กหญิงสุธิดา หาญโงน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๘
เด็กหญิงชนิดาภา ตะวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๐๙
เด็กหญิงมนฑาทิพย์ เชือมกลาง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๐
เด็กหญิงดวงกมล เตคำหัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ โนนลือชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายกิตติพันธ์ สายโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๓

เด็กชายนพรัตน์ ประตังเวสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๔

เด็กชายสมเกียรติ ขามชู
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๕

เด็กหญิงสุวิษา บางนารักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๖
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ อุทัยประดิษฐ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ นาจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุวรรณโสภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๑๙

เด็กชายไพรวัลย์ นิลพัด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๐
เด็กชายเกริกพล เกียวแก่

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๑

เด็กหญิงกีรติกา แสงพัก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา สุหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา สงสารวัด
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงวาริษา แสงสารวัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๕

เด็กหญิงอภิญญา สุหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เนต์ไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนดู่ ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๗

เด็กชายธีระชาติ กันทะวงศา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงศศิภา แสงทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๒๙

เด็กหญิงณัฐธิชา สีขอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงนริศรา พรมมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๑

เด็กหญิงอรทัย เพือยา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อน ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๒

เด็กชายณัฐกิจ จิตรีทรง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๓

เด็กชายประไณย สิมมาวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๔

เด็กชายประนิวัฒน์ บุดดีคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายศุภณัฐ ศรีวงษ์ศา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๖

เด็กชายอัษฎาวุธ กุลศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงสุวภัทร อาษานอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๘

เด็กชายเจตน์ดิลก สุมัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๓๙

เด็กชายดัสกร ประพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๐
เด็กชายธนพล ไชยนิคม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๑

เด็กชายรัฐพงษ์ เทียมทนงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๒

เด็กชายวิทวัส รอบคอบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ดีแปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๔

เด็กหญิงธนาวดี ทิศนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๕
เด็กหญิงนันฑิราภรณ์ พูลทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๖

เด็กหญิงพิยะดา นาดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๘

เด็กชายวาทิศ พรมดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรศรีเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๐
เด็กชายจงรักษ์ เกมิโย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๑

เด็กชายพีระพงษ์ หงษ์เพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชำนิกล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๔

เด็กชายพลวัด อินทะเกษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๕

เด็กหญิงทิพวัลย์ สวายน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เบ็ญจโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๗

เด็กหญิงวรรณสัย ทองจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๘
เด็กชายเกียรติมงคล มะลิโค

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ ซองผม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๐
เด็กชายณัฐพล นาสังข์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กีตา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๒

เด็กชายธีระวัฒน์ สุพานโซ
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ สวนบาน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๕

เด็กชายสุทธิเดช นานอก
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๖

เด็กชายอพิพัฒน์ บุญประสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๗

เด็กชายอิทธิพล ดำจับ
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๘

เด็กหญิงจริญา ระเวรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๖๙

เด็กหญิงนวพร แทบทาม
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๐
เด็กหญิงมันฑนา ลาวัลย์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๑

เด็กหญิงรังสิยา หลักคำพันธ์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงวิชุดา วิเทห์
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๓

เด็กชายณัฐพล กีตา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ มาตย์แท่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๕

เด็กชายธนากร บุตรนอก
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๖

เด็กชายวงศธร จันปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๗

เด็กชายวัฒนชัย ประสมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๘

เด็กชายวิธวิทย์ สุทธิราวุธ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๗๙

เด็กชายศิวศิษย์ สมอนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๐
เด็กชายสถิตพงษ์ บิงตา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๑

เด็กชายสราวุธ ชาสำโรง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ แซ่ลิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๓

เด็กชายอภินันท์ อาคะจักร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๔

เด็กหญิงนุชนาช สวนบาน
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงพรเทวัญ มันแสวง

่

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงพิรญา หลวงราช
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทับศรีแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๘๙

เด็กชายทรัพย์ทวี เสนผาบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ แซ่เฮ้ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๑

เด็กหญิงธนพร ธนะศิริสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ รักษาพล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๓

เด็กหญิงพรนิตา อรุณพรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ เกตุแสนสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สว่างพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๖

เด็กหญิงศิมาภรณ์ มาตย์วังแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๗

เด็กหญิงสมฤดี ชมปากเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ถนอมศิลป
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๖๙๙

เด็กชายอนุคิด สมบัติทิพย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๐
เด็กหญิงจินต์ภาณี มาตย์วังแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๑ เด็กหญิงเบญญาภาพร
กระลาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๒
เด็กหญิงปรารถนา สุขเพีย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๓
เด็กหญิงลลินทิพย์ บุตรวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมดาว

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๕
เด็กหญิงสุวิมล เนืองโสม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

กระลาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๗
เด็กหญิงชัชวรรณ อนุรักษ์กอบกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๘
เด็กชายกฤษฎา พูลกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๐๙
เด็กชายกวีรัฐ ปสสาวะโก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๐
เด็กชายธีร์ธวัช นาราษฎร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๑

เด็กชายผดุงวิทย์ มิงขวัญวัฒนะ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ หัสดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๓

เด็กชายอิศวะ กระลาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๔

เด็กหญิงชฎารัตน์ ศรีภูธร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ถนอมศิลป
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๖

เด็กหญิงรวิสรา หงษ์ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ทับสีแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๘

เด็กหญิงอภิชญา นาดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายวีระพล เทพสากล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๐
เด็กหญิงกิติญาภรณ์ วึบชัยภูมิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๑

เด็กหญิงพรรณภา ศิลาคุปต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงวรารักษ์ ไชยสมคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๓

เด็กหญิงวานรินทร์ แสนนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๔

เด็กหญิงสุนัดตรา ยัดไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ชูศักดิไทย

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๖

เด็กหญิงอารยา ปุลาทาเน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๗

เด็กชายกันตพงศ์ อุ่นสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๘

เด็กชายกิตติชัย เทพสากล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๒๙

เด็กชายชัญญา บัวบาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๐
เด็กชายณัฐนนท์ มีสา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๑

เด็กชายทีฆายุ กุมขุนทศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๒

เด็กชายธนายุทธ วงศ์พรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๓

เด็กชายนรุตย์พล ขวานอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สำเภาทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ต้นเทียน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายอชิตพล สีหามาตย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๗

เด็กชายอิศรา หลุ่มไส
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไวยโรจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๓๙

เด็กหญิงอัจจิมา บุญสนอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๐ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๐
เด็กชายสายธาร มืดอินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๑

เด็กชายสุรเดช สุธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๒

เด็กหญิงกุสุมา ปญญาหาญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๓

เด็กหญิงทิพย์เกสร จิตรจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายกันตพัฒน์ มาเบ้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๕

เด็กหญิงเอมพิกา ไชยบำรุง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๖

เด็กหญิงกรนันท์ ปอมมาตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงเกษชราพร อุทุมพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงนิฐารักษณ์ ราชเทียร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๔๙

เด็กหญิงพัชราพา ชินช้าง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๐
เด็กชายณดล แก้วพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๑

เด็กชายวีรชัย วิมลสัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๒

เด็กชายกนกพล หาญคำแพง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๔

เด็กชายกฤษณ ไชย์หัต
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คลังกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๖

เด็กหญิงจันทิมา ศรีพิเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๗

เด็กหญิงชนรดี ทองโคตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๘

เด็กหญิงณัฐชา โคตะมะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๕๙

เด็กหญิงทรรศนีย์ คำโมง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๐
เด็กชายธนธรณ์ เสือแจ่ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๑

เด็กหญิงธันยา เสือสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๒

เด็กหญิงประภาพร นิลประภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๓

เด็กชายปยะพล จันทร์โสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๔

เด็กชายพีรพล หยองเอ่น
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๕

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๖

เด็กชายภูริภัทร์ ทองโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๗

เด็กหญิงมุธิตา โปชาดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๘

เด็กหญิงยุภารัตน์ ศิริโยธา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๖๙

เด็กชายวสันต์ บุญมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เสริมสาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๑

เด็กชายสองเมือง จันทลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ แดนนารินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๓

เด็กหญิงอัญชนิกา หมันเรียน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๔

เด็กหญิงเกวลิน นพวัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๑ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๕

เด็กชายเจตพล ฐานะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๖

เด็กหญิงเดือนเต็ม โทมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ หอมบุญมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงไอรดา เข็มมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงกัญชพร ถีวุตตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุต้น

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๑

เด็กชายจิรภัทร คัดทะสิงห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๒

เด็กหญิงณิชกมล วรลักษณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๓

เด็กหญิงดวงพร แก้วกำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๔

เด็กหญิงนิพาดา พาปาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์เนตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๖

เด็กหญิงประนิดา วันตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๗

เด็กชายปุรินทร์ ปนวัชระ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๘
เด็กหญิงพลอยไพริน แสงหา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๘๙

เด็กชายรัชชานนท์ เวียงจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๐
เด็กหญิงรัตนาวดี แสงสว่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล คำโมง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๒

เด็กชายศิวกร ศรีอุดร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๓

เด็กหญิงศุภัคษร พรมไว
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงสิริยากร พรมที
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงอริสา ชาริดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๖

เด็กหญิงไขนภา พืนหินลาด

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๗

เด็กหญิงกรรณ์นิกา โนนทิง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๘

เด็กหญิงขวัญชีวา ศรีชุม
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๗๙๙

เด็กชายจิณณวัทย์ โพธิคู่

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ ตาดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ คุณขวัญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๒
เด็กหญิงธมนวรรณ ขามก้อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาหัวนิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๔
เด็กหญิงปยากร แดงน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๕
เด็กชายพรจรัส วิชาเพลง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๖
เด็กหญิงพรนภัส นาคศรีม่วง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๗
เด็กหญิงพรนัชชา กองเกิด

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ เพ็ชรบุรีภักดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๐๙
เด็กชายวัชรพล ทรายงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๒ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๐
เด็กชายวัชระ สีทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๑

เด็กชายวีรชัย สุรพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทร์โสม
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงสายสุดา เสียงใส
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๔

เด็กหญิงสุวติกาล ยศเขือน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงอนัญญา บำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๖

เด็กหญิงอรัชพร หน่วยเขียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๗

เด็กหญิงเจริญศรี สิงห์โท
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๘

เด็กชายเมธาวุฒิ บุญหลง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๑๙

เด็กชายไชยวัฒน์ กลางกัญญา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๐
นายทรงวุฒิ แก้วอรุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๑

นายธินกร อุดรเขตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๒

นางสาวปรยากร พิมพ์พระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๓

นายพณพงษ์ ฝปากเพราะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๔

นางสาวกนกวรรณ ลาภประสบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๕

นางสาวกมลทิพย์ โสมาบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๖

นางสาวจิดาภา ศรีวัตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๗

นางสาวพรรณธิภา วิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๘
นางสาวพิมพ์ผกามาศ

สุดสังข์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๒๙

นางสาวจินตการ ไชยหานาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๐
นายฉัตรมงคล จันประทักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๑

นางสาวชฎาพร เจริญวัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๒

นางสาวชลลดา บุดดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๓

นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๔

นายชัยวัฒน์ อินทร์สว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๕

นายชาญวิทย์ จิรวัฒน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๖

นายณัฐวัฒน์ ก้านก่อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๗

นายตนุภัทร แทบสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๘

นายถิรพุทธิ

์

แสนเสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๓๙

นางสาวธัญญารัตน์ ชุมอภัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๐
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๑

นายนที เค้ามาก
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๒

นางสาวนิตา หมู่เทียง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๓

นางสาวนำทิพย์ สิทธิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๔

นายพงพิพัฒน์ ธรรมลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๕

นางสาวพรนภา นาหัวดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๖

นายพิทักษ์ บุญพึง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๗

นางสาวพิมพ์นิภา สีพลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๘

นายภรากร สอนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๔๙

นายภูดินันท์ เอกลาภ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๐
นางสาวยอแสง สันสมบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๑

นายวันครู ปราบพาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๒

นายวุฒิชัย จันทร์ประทักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๓

นางสาวศิรินภา หาวอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๔

นายศุภฤกษ์ โคตรชุม
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๕

นางสาวสว่างนภา คลังกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๖

นายสุบรรณ์ จันทร์โสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๗

นายสุริยา ธงชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๘

นายอธิคม แม่นศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๕๙

นายอนาวิล สุ่มมาตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๐
นางสาวอภิญญา เพ็งพิทักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๑

นางสาวอมรรัตน์ ส่วนเสน่ห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๒

นางสาวอรัญญา ฤทธิรอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๓

นายอลงกรณ์ สมาเอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๔

นางสาวอัฐภิญญา จำปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๕

นายอาทิตย์ บุญเติม

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๖

นายอานุภาพ ศรีอุดร
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๗

นางสาวอ้อมใจ จวนสาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๘

นายเจตดิลก ศรีเพียชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๖๙
นางสาวเบญจวรรณ มูลแก่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๐
นางสาวเบญจวรรณ เชือบุญมี

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๑

นางสาวเมษา ประเสริฐการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๒

นางสาวแพรทอง สมรูป
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๓

เด็กหญิงกชกร ชาริดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๔

เด็กหญิงกิตติธร วิโย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๕

เด็กชายณิชากร เพ็งพิทักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๖

เด็กชายประกาศิต งามรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ น้อยวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๘

เด็กหญิงสิรินทรา พรมโคตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๗๙

เด็กชายกมล ไชยโส
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๐
เด็กหญิงชนิสรา โสภากา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๑

เด็กชายชินาธิป สิงพา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๒

เด็กหญิงณัฐธัญญา ยาตาแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ แนะนำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๔

เด็กหญิงบุษกร ชาปญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๕

เด็กชายปริญญา ชาวัตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ คำหาแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๗

เด็กหญิงพรธีรา สีสอนเหม่น
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงพัณนิตา สรภูมิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๘๙

เด็กหญิงสิริธร สีสงคราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๐
เด็กหญิงอรปรียา วิลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๑

เด็กหญิงอาภัสรา อนุมาตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๒

เด็กหญิงเสาวภา แสนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๓

เด็กชายโชคทวี บุตรศรีน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๔

เด็กชายธนิก เสรีภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๕

เด็กหญิงนันทิชา แนะนำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๖

เด็กหญิงปนัดดา เจริญสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๗
เด็กหญิงประกายแก้ว

รางศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๘

เด็กชายพงศกร ขุลีเทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๘๙๙

เด็กหญิงพราวพิมล สีบุบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๐
เด็กชายวิจิตร ภูตาขำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๑
เด็กชายอนุภัทร สุ่ยหนู

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ไชยผง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กรรณานนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๔
เด็กชายเมธี บุญสุวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

จันทรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๖
เด็กหญิงจิตรดา ธรรมสิมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๗
เด็กชายธีรภัทร สุโพธิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๘
เด็กชายนพรัตน์ เม่นขาว

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุลีเทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๐
เด็กหญิงจิราภา พิมพลชาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๑

เด็กชายทัศน์ชัย แถวหนองกุง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๒

เด็กหญิงทิพย์รดา แก้ววิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๓

เด็กชายธนพล เวียงวิเศษ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สุชัยยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๕

เด็กหญิงพิมพิกา แก้ววิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๖

เด็กชายพีระพัฒน์ โสภาคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายภูผา จันทร์รัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๘

เด็กชายวีระภัทร แทบแสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริประสาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๐
เด็กหญิงสุภัสรา เศษสุวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๑

เด็กหญิงหัสราภรณ์ ทองโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๒

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ทองโคตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๓

เด็กชายกฤษณะ ปาณาราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๔

นางสาวกิตติยา ทองโคตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงจันทร์สุดา ทิพย์ลม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๖

เด็กชายณัฐภัทร ชมภูโคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๗

เด็กหญิงทนิดาพร แจ่มจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๘

เด็กชายธนบัตร บุตยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๒๙

เด็กชายปยฉัตร ทองโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๐
เด็กชายพิษณุ แทบธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๑

เด็กหญิงวันทิรา ทองโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๒

เด็กหญิงวิชุตา เรียงเสนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๓

เด็กหญิงวิภาวดี นูรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๔

เด็กหญิงเกสรา ทองโคตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๕

เด็กหญิงเรืองลดา มหาเสนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๖

เด็กชายคณิศร โยกบุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๗

เด็กชายชนะชัย ภูมิแสนโคตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๘

เด็กชายธนาดล ศรียอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๓๙

เด็กชายปวฤทธิ

์

ทองโคตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๐
เด็กหญิงไอรดา จันสงกา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๑

เด็กชายครรชิต คำภูเมือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๒

เด็กชายชูศักดิ

์

นิลดรหวาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา ปาณาราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ทองโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ตรีรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๗

เด็กชายอตินันท์ ทองโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๘

เด็กชายอิศรา จ่าเหลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ น้อยต้อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๖ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๐
เด็กหญิงตรีวราง สันสมบัติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๑

เด็กหญิงธันยพร พรรคทิง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๒

เด็กหญิงพัชณี เสนาเพ็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๓

เด็กหญิงภัทรมน ฆ้องคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๔

เด็กชายอธิป อักษรศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๕

เด็กชายณัฐดนัย กลางหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๖

เด็กชายธนากร ชาวสวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๗

เด็กชายนันทชัย ภูมิถินเหว่อ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ธรรมอินราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงเจตสุภา พันธะไหล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๐
เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

โสดาวัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๑

เด็กหญิงกุลนันทน์ สันเสนาะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๒

เด็กชายคมกริช ศรีชมชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๓

เด็กชายจักรภัทร ทองโคตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๔

เด็กชายชาตรี โชคลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๕

เด็กหญิงณัฐวรา สะตะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๖

เด็กชายถิระวิทย์ พัวโพธิ

้ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๗

เด็กชายธนโชติ จันทรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๘

เด็กชายนัทธพงศ์ อัญญะโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สีงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๐
เด็กหญิงวราลักษณ์ ดงแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๑

เด็กชายวีรภัทร แก้วประทุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บำรุงกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๓

เด็กหญิงสุกานดา โชคลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทงทะลาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๕

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีวัตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๖

เด็กชายนันทพงศ์ พิมพิสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๗

เด็กหญิงนันทิตา ลมมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๘

เด็กหญิงปทิตตา ทองนำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๗๙

เด็กหญิงปยณัฐ ศรีวิราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๐
เด็กหญิงวรัญญา แสงหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๑

เด็กหญิงวริศรา เดชอุดร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๒

เด็กหญิงสุภาพร นาหัวนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๓

เด็กหญิงอธิตยา ขันแข็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๔

เด็กหญิงกรรณิกา นาหัวนิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๗ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๕

เด็กหญิงประนิดา เหล่ากลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๖

เด็กหญิงอรอุมา กาหลิบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พลศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๘

เด็กหญิงกนกอร สุจริตร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๐
เด็กหญิงกัลยา โคตรเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๑

เด็กหญิงชุติมา จันทเป
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๒

เด็กชายธนพนธ์ อรัญมาลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๓

เด็กชายนรากร บุญน่วม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๔

เด็กชายวินัย หนองผือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๕

เด็กชายสุรินทร สีโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๖

นางสาวนิลาวรรณ ทะเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๗

นางสาววนัสนันท์ วงษ์ละคร
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๘

นางสาวชนาภา ประกอบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๘๙๙๙

นางสาวเจนจิรา ชัยอาสา
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๐
นายรุ่งทิวา คำพรมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๑
นางสาววิลาวรรณ แสงหา

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๒
นางสาวศรุตา พันยาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๓
นางสาวอัจฉราพร สิงห์อาษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปรีประสาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ขอยึดกลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๖
เด็กหญิงชมพู อ่อนช่วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๗
เด็กชายธนัสชัย พลชักซ้าย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ แพนแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา มหาหิงส์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สุโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๑
เด็กหญิงจิตสุภา ภักดีราช

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๒
เด็กหญิงชมภูนุช ศรีจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๓
เด็กชายณัฏฐนิช คำมูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นานอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๕
เด็กชายทักษ์ดนัย โคตรชุม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๖
เด็กหญิงธันยพร แสนประเสริฐ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๗
เด็กชายปฏิภาณ ชาดา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๘
เด็กหญิงประภัสสร สีพลไกร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๑๙
เด็กหญิงสุนันทา แก้วมาตย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๘ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๐
เด็กหญิงสุมิตรา เล่ห์กัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๑ เด็กหญิงเกษสุดาวรรณ
บึงยาว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๒
เด็กหญิงเปรมศินี ถากง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๓
เด็กหญิงกฤษณา วงสุโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๔
เด็กหญิงชุติมา สมคำพี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๕
เด็กชายธนธรณ์ กุยราเพนาว์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๖
เด็กหญิงธันยพร กุหลาบแดง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๗
เด็กชายวิณิตสัย คลังกลาง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๘
เด็กชายวีรภัทร เหลือผล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๒๙
เด็กหญิงเนตรนลิน เลากลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๑
เด็กชายธีรไนย อินทะชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๒
เด็กชายจักรกฤษ จันทะสี

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๓
เด็กชายชินภัทร แสงสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๔
เด็กชายวสันต์ ทิพย์ดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๕
เด็กหญิงกนิษฐา อรัญมาลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชืนบาน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

ลายสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายชยากร ศรีภูธร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๓๙
เด็กหญิงณัชชา สาราษฎร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๐
เด็กชายธนกร สิงห์น้อย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๑
เด็กชายธนาชัย ศรีนารถ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๒
เด็กหญิงนรินทร์ทร สายสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๓
เด็กชายนันธวัช บุญศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๔
เด็กหญิงนิรชา จิตวิขาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๕
เด็กหญิงปฏิภรณ์ พลยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๖
เด็กหญิงภณิตา ชาวัต

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๗
เด็กชายวรัญชิต สุ่มมาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๘
เด็กชายวุฒิภัทร เศษสมบูรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๔๙
เด็กชายอนุภากรณ์ ชมนาวัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๐
เด็กหญิงอลิษา ทองเสีย

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๑
เด็กชายอัครินทร์ สีหาบง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๒
เด็กหญิงอัปสร แสนมุง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

เค้ามาก
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๔
เด็กชายธิติพล ภูผิวเงิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕๙ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๕
เด็กหญิงสุธิดา ชนะจิต

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๖
เด็กชายอภิวัฒน์ มาตผาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๗
นางสาวพลับพลึง คงพลปาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๘
นายสุรชัย คำวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๕๙
นางสาวจิราภรณ์ แก้วมาตย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๐
นางสาวฐานมาษ คำสด

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๑
นางสาววัลย์ชนา มาตย์เทพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม วัดอุตสาหะ  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๒
นายพงษ์กฤษณ์ เหินไชย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๓
นางสาวกัลยาณี ทองดีเวียง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๔
นายธนารักษ์ ยอดทุม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๕
นางสาวสุวานิต เกษภูเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๖
นางสาวนิภา เหล็กสูงเนิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ประทุมไชย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทำเลดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๖๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ล่ามสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๐
เด็กชายศราวุฒิ คะสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๑
เด็กชายภานุพงษ์ วันพุฒ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๒
เด็กชายพีรภัทร์ จรูญชีพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๓
เด็กชายพิชิตชัย ศักดาราช

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๔
เด็กชายปณชัย ใหม่กระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๕
เด็กชายนครินทร์ พรทุม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๖
เด็กชายธีรวัตร มุ่งดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๗
เด็กชายธนาวัตน์ เจียงภูเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๘
เด็กชายธนพล ผางเวียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โค้งพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๐
เด็กชายจตุพล สง่าวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๑
เด็กหญิงอักษราพร ศิริสำราณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๒
เด็กหญิงนันทิชา ใจเอ็นดู

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๓
เด็กหญิงกมลชนก วีระเถกิงชีวี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๔
เด็กชายอนุสรณ์ วรรณพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๕
เด็กชายศตวรรษ หนูหนุน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๖
เด็กชายจักรกริช การบรรจง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนพิจารย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๘
เด็กหญิงเหมือนฝน สุทธิเมฆ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๘๙
เด็กชายนิติพน จำเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๐ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๐
เด็กหญิงวัลย์ธิดา ลับแล

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๑
เด็กชายมานัส แนมขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๒
เด็กชายธนพนธ์ อิมเม้า

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๓
เด็กชายธนพร อิมเม้า

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๔
เด็กหญิงปวีณา ผิวนางงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๕
เด็กชายถิรวิทย์ นาคเวียง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๖
เด็กชายก้องเกียรติ ธุระพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๗
เด็กชายโชคอานนท์ อรศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๘
เด็กชายตะวัน สมใจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๐๙๙
เด็กชายทัศน์พล สุตนนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๐
เด็กชายรัตนฉัตร ล่องหานาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๑
เด็กชายปยะพงษ์ ฤาดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน จ่าเหลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๓
เด็กหญิงสริตา เขียวนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๔
เด็กหญิงวราพร บุดดาดวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๕
เด็กหญิงจิรทิพย์กมล ภู่เทศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๖
เด็กหญิงชลนิภา พุทธาศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๗
เด็กหญิงพัชรีพร บุญโยทก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๘
เด็กชายกฤดิภัทร์ ทิพย์บุญผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๐๙
เด็กชายณัฐดนัย กันโม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โยธาภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๑

เด็กชายตะวัน ชินราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๒

เด็กหญิงรินลดา ศรีแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๓

เด็กหญิงกนกอร สอนจันโท
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๔

เด็กหญิงกรนภา สอนจันโท
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๕

เด็กหญิงศิริลักส์ จำรัสภูมิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๖

เด็กหญิงวิยะดา แพงไทย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๗

เด็กหญิงอมิตา แพงวิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๘

เด็กหญิงวรัญญา สิทธิรุ่ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๑๙

เด็กชายชินกฤต คุ้มชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๐
เด็กชายคฑาวุธ ขวัญทรง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๑

เด็กหญิงรพีพร นาคนชม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๒

เด็กหญิงวรรณพร กัณหา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๓

เด็กชายทัตพงศ์ ศรีหาวัตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๔

เด็กชายวรชล วิเชียร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๑ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บัวปอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๖

เด็กชายพีรภัทร วงษ์ภูธร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๗

เด็กชายภานุพงค์ สิทธิวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๘

เด็กชายธนากร จารเครือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๒๙

เด็กหญิงวัฒธะนี ธรรมประถม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๐
เด็กหญิงมลธิชา แสนเวียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๑

เด็กหญิงศุภศิริ กังวลงาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๒

เด็กหญิงนิลดา บุญมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์ เพ็งสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เลิศคอนสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๕

เด็กชายกันตพล กุมภาพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังผล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๗

เด็กชายธีระเดช เสียงเสนาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๘

เด็กหญิงสุภัทรา แสนภูเวียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๓๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ อ่อนศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๑

เด็กหญิงมาริษา น้อยทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แย้มฏีกา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๓

เด็กชายบุณยาพร คุณผม
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๔

เด็กชายพุฒิชัย น้อยทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๕

เด็กชายชัยณรงค์ โปบุญมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๖

เด็กชายสายฟา แก้วพิลารมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๗

เด็กชายธนกฤต ธรรมเอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วันเพ็ญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๔๙

เด็กหญิงวาสนา รวงงาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๐
เด็กหญิงเจตนิพัทธ์ เขียวหัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๑

เด็กหญิงโยธกา จรหม่าน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์ประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๓

เด็กหญิงอรดา ชาภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๔

เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๖

เด็กหญิงวรรณฤดี พิมพ์ศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ แก้วพิทูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๘

เด็กหญิงบัวสวรรค์ ยอดท่าหว้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๕๙

เด็กหญิงปยะดา ศรีศิลป
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๒ / ๒๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๐
เด็กหญิงอภิญญา ดวงท้าวเศษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๑

เด็กหญิงวารุณี เกือกุลวงษ์

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา มูลลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๓

เด็กชายนนทวัฒน์ เลนทำมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๔
เด็กชายประวัฒน์ชัย ผาจันทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ คำเบ้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๖

เด็กชายมงคลชัย พิมพ์ดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๗

เด็กชายธนพล เกือกูลย์วงษ์

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๘

เด็กชายวรผล จ่าชาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๖๙

เด็กชายธีระพัฒน์ เจริญคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ชนะโยธา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๑

เด็กชายศุภกฤต เขียวหัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๒

เด็กชายกิตติชัย ศรีนาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๓

เด็กชายเสถียร ประเสริฐจันทึก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๔

เด็กชายพิชิดชัย เขียวหัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ ทีภูเวียง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๖

เด็กชายอภิชิต ระหารนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๗

เด็กชายวิศณุ จันทร์บุรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๘

เด็กชายชนาวุฒิ แสนสมศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๗๙

เด็กชายศุภร ชาปาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๐
เด็กชายจักกฤษณ์ เขียวหัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๑

เด็กชายพิทักษ์ชัย ทิพมงคล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๒

เด็กหญิงจิตรลดา กำศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๓

เด็กหญิงวดี กำศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๔

เด็กหญิงทิพย์ทิสา ศรีหาผล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๕

เด็กหญิงฐิติพร ชมชาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๖

เด็กหญิงพรนิภา ปารีอุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๗

เด็กหญิงปยนันท์ พันสนิท
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๘

เด็กหญิงวิมลวรรณ กำศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๘๙

เด็กหญิงพัชราภา เห็มทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๐
เด็กหญิงวิราชินี ฉวีคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์ดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๒

เด็กชายธีรเดช นามดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๓

เด็กชายกิตติภพ เค้นา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๔

เด็กชายเขษมศักดิ

์

แสงดาว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๓ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๕

เด็กชายอภิวิชณ์ แก้วกัลยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๖

เด็กหญิงธันยพร เค้นา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๗

เด็กหญิงพรทิภา ไทยทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๘

เด็กหญิงนฤพร อนันต์เอือ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๑๙๙

เด็กชายธีระเทพ ไทยเทวี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ เต็มวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๑
เด็กชายอภินันท์ แย้มฎีกา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๒
เด็กชายกฤษฎา ตุ้ยแคน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ วิถี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๔
เด็กหญิงสุพัสรา สีหาวัด

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๕
เด็กหญิงผลิดา จันทะเกษ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา หอมระหัส

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำภูทอง ซำภูทอง  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๗
เด็กชายสิรธีร์ วิชาโคตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๘
เด็กชายเกียรติภูมิ บำรุงเชือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๐๙
เด็กชายสิริ หล้าดวงดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๐
เด็กชายพรสวรรค์ จันทะดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๑

เด็กชายพลเอก บุญเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๒

เด็กชายชวกร เขียวดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๓

เด็กหญิงณัชชา ขนแดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๔

เด็กหญิงศรัณย์พร คามะนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๕

เด็กหญิงโชติกา วรพิษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๖

เด็กหญิงดนุพร มุมสำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิชาโคตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๘

เด็กชายพีระพัฒน์ คามะนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๑๙

เด็กชายกรวิญ์ คำทูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๐
เด็กชายธีรชาติ ศรีพุทธา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๑

เด็กชายรัฐชภูมิ แก้ววงหิว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๒

เด็กหญิงลักษิกา คามะนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๓

นายทศพร ฮงคำอุด
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๔

นางสาวพักตร์วิภา รุมชิง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๕

นางสาวอรอนงค์ พลายม่วง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๖

นางสาวจารุวรรณ แนวโพน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๗

นายอรรพล สุดงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๘

นางสาวศศิธร ทองสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๒๙

นายกฤษดา ยอดประทุม
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๔ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๐
นายนรากร พัดเพ็ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๑

นายนรินทร์ ไทยอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๒

นายอภิสิทธิ

์

เพ็งจางค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๓

นางสาวเนือทอง

้

เตมาชิก
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๔

นางสาวอรพิน พยุงดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๕

นางสาวอัญชลีรัตน์ ชูเชิด
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๖

เด็กชายจตุฤทธิ

์

หอมโสภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๗

เด็กชายจิตติพงษ์ หม่องคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๘

เด็กชายจิรายุส สีหาวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๓๙

เด็กชายชัยชัย สิงห์สวนหม่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๐
เด็กหญิงชลทิพย์ แปยาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๑

เด็กหญิงฐิติมา เหลาแพง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๒

เด็กหญิงธีรวันต์ เขียงสถุ่ง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๓

เด็กหญิงปาริดา ลัดขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๔

เด็กหญิงพจนาลัย ไทยอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๕

เด็กหญิงสุภาดา สกุลจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นิสวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๗

เด็กชายวราวุฒิ เพาะพืชดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๘

เด็กชายธัญญะ ปชัยภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๔๙

เด็กชายปฏิพันธ์ อินทรกำแหง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๐
เด็กชายศราวุธ ปุยปญจะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๑
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ เจนจิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์เกิด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๓

เด็กหญิงมินตรา มูลมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๔

เด็กหญิงสิธิมา จันเรืองศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๕

นายบุญส่ง มังคัง

่ ่

๑๐/๑๐/๒๔๘๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๖

นางเจียมจิตร มงคล
๓๑/๐๓/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๗

นางสุพิน วงษ์เงิน
๐๒/๐๙/๒๔๙๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๘

นางฉวี คำพิทูล
๐๓/๑๒/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๕๙

นางสมัย บุสนาม
๐๓/๐๒/๒๕๐๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๐
นางสุวัฒนา บุญนำพา

๑๒/๑๒/๒๕๐๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๑ นายร้อยตำรวจตรีสมดี
ดาจักร์

๑๕/๐๖/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๒

นางสำอาง โคตรแสง
๒๙/๐๗/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๓

นางยุพิน หอมโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๐๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๔

นายสุขุม เพชรก้อน
๐๕/๐๗/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖๕ / ๒๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๕

นางบัวพิตร มังมา

่

๐๘/๐๕/๒๕๐๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๖

นางสุนาถ ลำสัน
๒๓/๐๔/๒๕๑๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๗

นางเทวัญ จันทร์เรืองศรี
๐๕/๐๑/๒๕๑๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๘

นางเทวา งานแข็ง
๒๓/๐๒/๒๕๑๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๖๙

นางมนต์นภา พรมเหลา
๑๐/๐๓/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๐
นางเบญจวรรณ์ คำเอก

๐๕/๐๒/๒๕๑๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๑

นางอรพิน เหล่าจตุรพิศ
๑๔/๐๓/๒๕๑๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๒

นางสมบัติ นะลาคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๓

นางสาวฐิติรัตน์ เขียงสถุ่ง

่

๒๔/๑๒/๒๕๒๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๔

นางรสริน ภาชนะ
๓๐/๑๐/๒๕๒๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๕

นางสุจิตรา พิลาบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๒๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๖

เด็กชายชาญชัย คำภูวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๗
เด็กชายทัชธนาภรณ์ ลุนบง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ แก้วเฮียง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๗๙

เด็กชายสิปปกร คำหล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ โถตันคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๒

เด็กหญิงกันตยา สีดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๓

เด็กหญิงจิรวรรณ โคตะรุต
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ โทนะหงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๕

เด็กชายชวลิต ภูมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ กอบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๗

เด็กชายนรุตม์ เพ็งศรีโคตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๘

เด็กชายนันธวัฒน์ สมใจรัก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๘๙

เด็กชายปรายรัตน์ ขัดคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๐
เด็กหญิงพรนัชชา เคนานัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สาเตาะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๒

เด็กชายภูวดล คำวันดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๓

เด็กชายระชานนท์ เริมกระโทก

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๔

เด็กชายวิริทธิพล

์

ชนะโยธา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๕

เด็กหญิงศิวพร สาเตาะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๖

เด็กชายสมชาย มอญดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๗

เด็กชายสิทธินนท์ พะโคสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สุดาชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๒๙๙

เด็กหญิงอังคณา ราชดุษฎี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหล่าดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๑
เด็กชายชุติพันธุ์ คงแหลม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ จันเสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๓
เด็กชายธนันดร มูลหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๔
เด็กหญิงปาริสา ผาสุตะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๕
เด็กหญิงปนธิดา ศิริภูธร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี โยวะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๗
เด็กหญิงวราพร คำสวาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๘
เด็กหญิงศศิประภา พิมพ์บาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๐๙
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ผาสุตะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๐
เด็กหญิงกัลยา สินบุรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๑

เด็กหญิงชลธิชา บุญลือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๒

เด็กหญิงชุติมา ประทุมไข
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สัจนวน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๔

เด็กหญิงปยะดา พรมกัณฑ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๕

เด็กชายวิศวะ หล่อยดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๖

เด็กหญิงสุรางคนา โด่งดัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๗

เด็กชายกฤษฏา คำภาอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๘

เด็กชายคำนวน มอญดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๑๙

เด็กชายนราธิป จอมมาลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๒๐
เด็กหญิงสุธิดา ชุ่มเรืองศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

ขก ๔๕๕๙/๙๓๒๑

เด็กหญิงอภิรดี น้อยอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดศรีตาล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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