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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดขอนแก่น  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๔,๕๕๘ คน ขาดสอบ ๕,๐๘๓ คน คงสอบ ๙,๔๗๕ คน สอบได้ ๕,๘๖๖ คน สอบตก ๓,๖๐๙ คน (๖๑.๙๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวสรัญญา วิภัชชวาที

๑๑/๑๐/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นางสาวเกวลี มันยืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวปรียาวัฒน์ แน่นดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวแพรวพลอย ลีคะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๕
นางสาวภัทราภรณ์ นามเกตุ

๐๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวรัตวรรณ จอมทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๗
นางสาวศศินันท์ พิบูลรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวอุไรวรรณ สีระ

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๐๙
นายณัฐพล คำพันธุ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นายณัฐวัฒน์ สุทธลูน

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๑
นายสุภศิน ทาอามาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๒
นายอรรถพล อุ่นทะยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๓
นายณัฐวัตร พัฒน์เย็น

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวจุฬารัตน์ แขมคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๕
นางสาวปภานัน อ่อนบุญมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๖
นางสาวณัฐณิชา พรมทา

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๗
นางสาวธัญญารักษ์ นิพวงลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๘
นางสาวเพชรชรัตน์ เหลาเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๑๙
นางสาวปยธิดา แสงบัวท้าว

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาววรรณพร นามโพนทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๑
นางสาวสุจิตรา พลยานนท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวสุภาวดี เสนงาม

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวอาทิตยา นิสัยตรง

๐๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นายศุภโชค บำรุงภักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นายวีรพล สามหาดไทย

๐๙/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นายสิทธิพร วาชัยยุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์จันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวจีรนันท์ เจริญสุขรัตนกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวภัคภิญญา ชัยเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นายสุทธิพงษ์ ม่องคำหมืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวพิมพ์จันทร์ แสนสีมนต์

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๓
นายสุชาญ อ้นปญญา

๑๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาววิไลลักษณ์ โสหะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๕
นางดุสิตา แก้วล้วน

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวจุฬาลักษ์ ศรีคราม

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๗
นายวรพันธ์ มันกลาง

่

๐๒/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวนันทวัน พันธ์เทพ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาววรรณภา ชมภูมี

๒๓/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๐
นางสาวมะลิวัลย์ ดีเลิศ

๒๒/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวพนิดา องค์นาม

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวกองแก้ว แก้วกำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาวอารยา ทองหอม

๐๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวภัทรา เรืองทอง

๐๒/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นายวีระพล บุตรจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวอมรรัตน์ โสหะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาวพัชริดา ใจหยุด

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นางสาวอมิตตรา อินทร์พล

๐๗/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายชลพุฒิ จันทหาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ซุยเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสิทธิเดช ยศสุรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอัครพล เทียงตรง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวีร์สุดา ทาคำใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายชลพัฒน์ จันทหาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายศิริบูรณ์ คำหล่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายพสุ มณีพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายภูวเดช ภูทองเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพัชรพล นุชนวลรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงจีรนันท์ พยัคมะเริง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงวิภาวดี เเสงมีคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายเดชาวัต อุปรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงวิริญญา เนียมคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายปรัชญา ชิดนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุชาดา วาสิงหน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายณัฐชนน นามคันที

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายพีรวิชญ์ เศษอาจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงวรรณทิดา บุรมโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงธวันรัตน์ แก้วลาดวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอชิรวัฒน์ แย้มวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ชนชี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายวุฒินันท์ จันทะโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงปยพร คำจันทึก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงวนิดา เเยงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายณรงค์พร บุตรธัญรุจสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงวิลาสินี เเสงมีคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสไบทิพย์ สาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุธาสินี ฤทธิมนตรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญอารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายณัฐภูมิ สอนศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม

่

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายภูธเนศ ทองศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายมานิตย์ แสนคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงณิตชการต์ บำรุงกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๕ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทองอัญชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายสุริยา คนยง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายธนพงษ์ แซ่ลี

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงศศิธร หยองเอ่น

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๘๙ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อนุโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงเขมิสรา จาริชานนท์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพงศกร ภักดีพรมมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายเจษฏา จาริชานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงนันธิดา นามเคน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธารา โพธิปสสา

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงปยธิดา ศรีกุลวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงศุภาภรณ์ นามบ้านค้อ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงณัฐฑลินี เมืองขวา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงมุธิตา สมกิตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพ์คำไหล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายปราโมทย์ จันทะปดตา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี วะวิทัศน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงณัฐพร จันทวิชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทิพย์รัตนมงคล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงชลธิชา บัวสิม

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายอภิโชค นันท์ดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายธีระพล เหง้ามูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอัจฉรียา ร่มซ้าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายภูวนัย นันท์ดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงอินทิรา ชัยนิคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายศุภณัฐ แสนศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยไทย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายวงษ์สรรค์ แก้วลือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๓ เด็กหญิงประพาวรินทร์
นันจันที

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พินิจจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงชามา พรมโสดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงโสพิตา แสนสะท้าน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีกลชาญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอนุชา จำหนองโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายศราวุฒิ เม่นมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงอินทิรา ยืนยง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกาญจนา ศรีชาติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ หลำแขก

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายธีรภัทร นิมนวล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายภูริภัทร คำสีทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอนัญญา นาค-อก

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำเพ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธมกร ชมจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงศิริญญา ลานภูเขียว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงกรกนก เพียรสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงธนทิพย์ สนิทชน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงกรรณ วงศ์ศรีวอ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายนฤเบศร์ ศรีทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงวิจิตรา ภาษีราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๔
นายเทียนชัย มูลปอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๕
นายพงศ์นรินทร์ สาธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๖
นายพรนิมิต ถามีมาก

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๗
นายพีรวัฒน์ ทองสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๘
นายภูธิปธ์ กุลนู

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๓๙
นายรักษ์ศักดิ

์

อรรถโนมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๐
นายวันชัย อ่อนสี

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๑
นายวิรัตน์ พลไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๒
นายวุฒิพงศ์ นุภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๓
นายศุภวัฒน์ วงศ์สุ่ย

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๔
นายเศรษฐศักดิ

์

รอดเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๕
นายสหรัฐ อิมนาง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๖
นายสิทธิกร ช่างทองมะดัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นายสิทธิชัย นามโฮง

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นายสุพพัต กาพย์แก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นายอธินันท์ ทุมทน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นายอนิวัตติ

์

พรมแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นายอนุชิต ยอดคำมี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นายอมรเทพ ติวเรือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นายอิศรา แก่นพิมพ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นายขุนสรรค์ ภุมมะวัณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นายคณิศบดี ปดชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นายจักรพรรดิ

์

ชุมปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นายไชยปกรณ์ วิสีสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นายณัฐพงศ์ กลางโบราณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นายณัฐภัทร์ สายทองดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นายณัฐวุฒน์ มุลทากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๑
นายเทพพิทักษ์ ตรุณพิณย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๒
นายธนาคาร กล่อมสาร

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๓
นายปรัชญา อินสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๔
นายพงศธร ผงษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๕
นายพสุนิต ศรีหลัก

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๖
นายภานุวัฒน์ กัสนุกา

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๗
นายศราวุธ แซ่เฮง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๘
นายสราวุธ โสรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๖๙
นายสุรศักดิ

์

ประเสริฐพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๐
นายเสฎฐวุฒิ แจ้งคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๑
นางสาวกัญญารัตน์ ปูชัยเคน

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๒
นายเกียรติภูมิ ม่วงอร่าม

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๓
นายจักริน ภมร

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๔
นายจิรกิตต์ ทองโคตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๕
นายณัฐวัฒน์ ชุมคำน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๖
นายทวีทรัพย์ พรมงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๗
นายทวีศักดิ

์

สุภีร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๘
นายธนบูรณ์ นุ่นโพน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๗๙
นายธนพล โชคบัณฑิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๐
นายธนาธิป คงแหลม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๑
นายธีระพล ศรีพิมพ์ลาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๒
นายนริน รอบสระน้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๓
นายนัฐวุฒิ บุตรโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๔
นายนิรุติ ต่อพรหม

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๕
นายภัสกร จ้อยสอดดง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๖
นายภาณุพงศ์ โพธิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๗
นายยศนันท์ พระสว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๘
นายวันเฉลิม วิเศษศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๘๙
นายวารุจ ชะมาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๐
นายวีระวัฒน์ หินวิเศษ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๑
นายสหัสวรรษ ภิญโญทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๒
นายสุทธิภัทร โชคลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๓
นายอธิพงษ์ ใชสีหา

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๔
นายอนุพงษ์ กงจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๕
นายอนุพัฒน์ เพียชิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๖
นายอนุรักษ์ ยาสิงห์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๗
นายอภิชัย ตีกา

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๘
นายอภิวัฒน์ แสงต้น

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๑๙๙
นายอภิสิทธิ

์

แสนบุญยัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๐
นายอานนท์ มูลธรรมมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๑
นายคงกะพัน พิพัฒกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๒
นายชัชวาลย์ พลทอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๓
นายฐิติพงศ์ สาพรมมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๔
นายณัฐกานต์ มุกดาหาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๕
นายณัฐวุฒิ อ้อกอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๖
นายธนพงษ์ จ่าเคน

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๗
นายธนพล แสงคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๘
นายธีระ เจริญภูมิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๐๙
นายวิรัตน์ จุ้ยบ้านภูมิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๐
นายศรพิชัย สมศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๑
นายศักดิดา

์

โยธาสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๒
นายจักรพงษ์ มุ่งหมาย

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๓
นายภูธเนศ ถามุลแสน

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๔
นายอภิสิทธิ

์

กันหาจ่อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นายอุดมพร แสนนาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นายธนธร ชุมแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๗
นายเกียรติยศ ถูวะศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นายปริญญา คุณมาศ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นายปยะชัย ละครชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นายพีรพงษ์ ไชยมิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นายภานุพงศ์ ทองแท่งไทย

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวจุฬารัตน์ รัตนะโสภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นายธนพนธ์ วงษ์โท

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นายนพชัย แหวนจันทึก

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นายพงศกร ภูบุญทน

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๖
นายจิรศักดิ

์

ดาวสาวะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๗
นายชัยชนะ ตะศรีนวน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๘
นางสาวเดือนฉาย เติมใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๒๙
นายธวัชชัย ไทยวังชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวธัญวรรณ พิมพ์ชายน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๑
นายธีรพงค์ นามจันดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๒
นายธีรพงษ์ หงษ์ใหญ่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๓
นายธีรภพ หงษ์เวียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๔
นายพงศธร สำราญบำรุง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๕
นายพนาธร วงค์กุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๖
นายพีรจักษณ์ นนทะโมลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๗
นายภาณุพงศ์ จันทร์ต่อ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๘
นายมีดี วงค์กุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๓๙
นายยศสรัล คำอ้อ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาววราภรณ์ ดอนทะนาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๑
นายวริทธิพล โนนทิง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวสุกัญญา โยคุณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๓
นายกฤษดา เสตะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๔
นายเกริกเกียรติ อินทรุกขา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๕
นายเกียรติศักดิ

์

โพธิสม

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๖
นายเจตนิพัทธ์ ขัติตะกานนท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๗
นายชนะวงศ์ พลสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๘
นายณัฐพงษ์ แสนกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๔๙
นายณัฐภูมิ คำภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๐
นายปรเมษฐ์ ราชอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๑
นายปาณัสม์ ดาทุมมา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๒
นายพิเชษฐ์ ศรีสงคราม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๓
นายเลอศักดิ

์

บุตรแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๔
นายวิษณุ หาญโสภา

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวสุดารัตน์ ส่วยนนท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๖
นายอภิสิทธิ

์

ชินบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๗
นายอาทิตย์ บุญชูรัตนภาพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๘
นายก้องนคร บรรหารักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๕๙
นายพงศธร มูลเหลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๐
นายพลรัฐ จันทร์ร้อยเอ็ด

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๑
นายสหรัฐ อนันตกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวสุนิตา เถียรตระกูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๓
นายกฤตนันท์ บุญทัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๔
นายณัฐภูมิ จันทร์วิเศษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๕
นายณัฐวุฒิ สิทธิสาร

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๖
นายยศกร พิมภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๗
นายสุเมธ โคทนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๘
นายอัมรินทร์ วงษ์แสงน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๖๙
นางสาวณัฐชา มูลกระโทก

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๐
นางสาวมณีรัตน์ พลวัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๑
นายมนตรี แหยมอาษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๒
นายนำตระกูล ศรีชมภู

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๓
นายชินวัตร บดีศรีสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวบุญธิดา พัฒน์มณี

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๕
นายศุภกร จันทโส

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๖
นายอนุสรณ์ เดชแพง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๗
นางสาวทิพย์สุดา ถนอมสอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาวนัจนันท์ ทางดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวเหลือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๐
นายธนศีล เศวตศิริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๑
นายพรรกร ขันอาสา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวรัตติกาล สวัสดิวอ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๓
นายวิทธวัตน์ อาสนะธรรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาววิลัยลักษณ์ ผุยน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๕
นายศิริวัฒน์ สังฆพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๖
นายสหัสวรรษ เข็มทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๗
นายสหัสวรรษ มะรังษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๘
นางสาวอภิรดี คำพิลัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๘๙
นายเอกพงษ์ อาสนะธรรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๐
นายณัฐพงษ์ จัตุพล

๑๑/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๑
นายรัชชานนท์ ทิพย์ดำรงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๒
นายสหัสวรรษ สิงห์คำปอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๓
นายกิตติศักดิ

์

ชมภูแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๔
นางสาวจตุพร โพธิอุดม

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวจิรัชญา เจริญชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวเจนจิรา สำราญบึงแก

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๗
นายทศวรรษ ปุงมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวธัญญารักษ์ วงค์ชาลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๒๙๙
นางสาวนิรุชา จันทร์วิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๐
นางสาวพิลาวรรณ หลักตา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๑
นายอภิชาติ หัดโนนตุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๒
นายจักรพงษ์ วิบูลย์วัฒนวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๓
นางสาวชลธิชา เข่งหุ่ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๔
นายณัฐภูมิ ข้อยุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๕
นายทักษิณ สุขอิวนัง

๊ ้

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๖
นายพงศธร ไชยเดช

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๗
นางสาวมานิตา ศรีชมชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๘
นายวิทวัส เพ็งตะโก

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๐๙
นายศุภชัย สุดสายเนตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๐
นายธนวัตน์ มะลาหอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๑
นายธีรภาพ กองหาโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๒
นายวีรพัชษกรน์ พนมภูชูเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๓
นายสมศักดิ

์

ดุขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๔
นายอโนชา สาพิบาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๕
นายเกียรติศักดิ

์

โลขันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๖
นางสาวกุสุมา ชาธรรมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๗
นางสาวนริศรา มาตเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๘
นางสาวนำทิพย์ มะลิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๑๙
นายสิทธิศักดิ

์

แซ่หว่อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๐
นายสุวิทย์ โซ่เตียงคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวอภิญญา ชาหมู่

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๒
นายโกเมนทร์ บุญเพิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๓
นายทัตสึยะ คาวากุจิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๔
นายรัฐชาติ ดำดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๕
นายอภิสิทธิ

์

วินทะชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๖
นายวุฒิพงษ์ คำตา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๗
นายโกศล ปองเรือ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๘
นายปริภัทร์ มังศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๒๙
นายวัชรชัย ซาเซียง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๐
นายศตวรรษ ดวงแสงจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๑
นายวิชัย เชยโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๒
นายจักรกฤษ บัวใหญ่รักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๓
นายจตุพร ขันทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๔
นายสุธีร์ กลินขจร

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๕
นายวีรชน ชืนกมล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๖
นายจิรายุ สุโพธิฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๗
นายวรุฒ อ้วนพรมมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๘
นายเฉลิมพล วรรณประเก

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๓๙
นายโชคชัย อ่อนจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๐
นายนัฏพงษ์ เกษสุภะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๑
นายณัฐธัญ ใจทน

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นายศุภชัย ศิริธรรมจักร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นายภานุวัฒน์ กองสมบัติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นายชลศักดิ

์

ไสยกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นายมนัสวินทร์ แก้วกา

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นายสรัญมนตรี ต้นกันยา

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นายเศกสิทธิ

์

เคนสี
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นายกีรติ แกมคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นายณัฐพร ศรีสมาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นายธนทัต สมใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นายธีระชัย ยุวพรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นายเขมชาติ มะลิรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นายเดชาพล แสงศรีเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นายเนรมิต ศรีเชียงสา

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นายกฤษดา ขันตีตอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นายภัทรดนัย พรมวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นายอนาวิน จอกพุดซา

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นายนครินทร์ ทองขวาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นายอภิชาติ พระหลทัพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๐
นายปริญญา ภาโนมัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๑
นายวีรภัทร แก้วลือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๒
นางสาวณัฐริกา ธะสุนทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๓
นายพรรษวุฒิ จันทะวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๔
นายศุภชัย ดวงกลาง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๕
นายกฤษณพงศ์ แอบอิง

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๖
นายวีระพล ลำเพยพล

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๗
นายธีระพล แสนมงคล

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๘
นางสาวณัฐิดา สดสุชาติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ธาตุ  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๖๙
นางสาวนันทวัน ขันแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๐
นายอาชนะ แสงวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๑
นางสาวอุไรพร พระฉาย

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๒
นางสาวสุชาดา คำใบสี

๒๗/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๓
นายธนวัฒน์ อัมภรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๔
นายวัฒนา เวียงสิมมา

๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๕
นายเจษฎา ณีรพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวจิราพร กาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวกษมา บุญสอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๘
นายวินัย ใจกว้าง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๗๙
นายธวัชชัย ไสวเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๐
นายศุภฤกษ์ แซ่เตีย

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๑
นายภาคินัย ชำนาญเนาว์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวนันทิยา จะดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาวฤทัยรัตน์ เงินพลกริง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๔
นายฉัตรดนัย สายสังข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวชินานาง กลมเกลียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวขวัญชนก แสงจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวธิดารักษ์ อุทธา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาวธัญญารักษ์ จันทรา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวสุนิสา บุญวัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เจตราช

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเดชณรงค์ พันธ์สระน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอัษฎาวุติ พงศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายยุวภัทร ชุ่มกลาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจุฬารักษ์ อำภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ถานะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประเสริฐพงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงโสภา มันหมาย

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงจุติมา โพธิหล้า

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงมิริน นามปอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ พลหาญ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงวิภาดา ตอรบรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายธรรมรัฐ จันผม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายเจริญชัย คุณสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายวิทวัฒน์ รัตนสมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายจอมพล สงวนศิลป

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงรัตนา สิงห์แม้นดีวิเศษ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ สุดชา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงอมลวรรณ สุจริตภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพิมพลอย หาญอ่อนตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงอิศรา แซ่หยง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพงศ์ภีระ จริยามา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยอุดมทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ นาคอก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายสัญชัย มะลิลาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายวีรพงษ์ พินิจชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายพีรพล บุตรแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายกีรติ ก้านจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายภากร เหล่าภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายสุบุญลียง

้

ทองปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายอาชัญ วรรณศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงช่อลดา โสดาดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงศศิปรีณาษ์ ตาลชัยภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายตะวัน สมนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายเปรมปรี ปดอาสา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธีรเทพ มิยกร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ตันภักดี

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธนธรณ์ ทิตบุตดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนันทิกร เรืองเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายมังกร ชืนรินทร์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายธนบดี สีสาพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายชัญชรินทร์ นิธโรจจารภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายรพีภัทร ผาบพุทธา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงภัทรวดี เชิดดารารัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงรดา วิรุณพันธ์

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทรโท

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุภาวดี บุพชาติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงโสภิดา ขุนละคร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงธิญาดา ม่วงกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฎฐกิตติ

์

โพธิตาทอง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เต็มโคตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุนิตา คุณสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงลภัสรตา รันจตุรัส

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายจตุพงษ์ โนนสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายจิรากร รัตนบัติ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายฐิติพงค์ ยมหาด

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายไตรภพ โนนมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายธนัช จันทุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายปรวิทย์ สีพุทธา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายรัตนโชติ โนนมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายรุจรวี โพธิขี

์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายวรโชติ ช่างเหลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายสหรัถ ชาญวิทย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายวรินทร คณะแพง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายจักรินทร์ ไชยทัพ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายเกียรติกัมพล พันทะสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายนิพัทธ์ มูลพิมพ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายเผ่าภากรณ์ เอาะน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทมุด

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายภคพล จอนเกาะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายภูวนัย เหล่าวอ

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวิริยะ ประโพธนัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สาทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายอนันต์ธิเดช พรสมุทร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายอรรฐกร วิคารมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายสุภา บุญมาชาลี

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวรเมธ จิตมาตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสราวุชญ์ บุญเสมอ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายเมธาวัฒน์ ยุบลเพลิด

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายสิทธิชัย นำคำ

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกิตติ คงต๊ะ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายธนโชติ สุจริต

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายปยวัสส์ ยอดยืน ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายจักรภัทร์ จันทร์แสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายจิรวุฒิ กัญญะพิลา ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายณัฐดนัย ธรรมบุตร

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายณัฐธีริทธิ

์

สุทธิประภา ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายนนธกร เต้าทอง

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายพรภวิษฐ์ ชูพันธ์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายภัชรพล พันทะสาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายสัญลักษณ์ ศาลาแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอาภากร โคจวงจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายทองไทย ธนฐากูร

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายศิริราฎร์ ศรีวิจารย์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนฤเบศ เฮียงจันทา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายเมธาพร จันผม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายอโณทัย บุพชาติ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ใจสุข

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงเกวลิน นันทะสอน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณัฐฐาพร เรียนชารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนิติญา กรรณรัตน์

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงปาริฉัตร สกุลสันติรัตน์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงปยะวรรณ บุญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงชญานันท์ ศรีใจวงศ์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงธัญชนก แก้วอำไพร

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสริยาพร จันทศิริ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอุไรพร เชียศรี

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงเบญญาภา จันขุนทศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงเอมิกา สิทธิ

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวิรัญชนา จำปาทิพย์

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงศิริภัสสร มุงคุณคำชาว

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงวรินทร์ทา เนืองสุวรรณ์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพรชนิตว์ ตาเสาร์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิยดา พลสาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงธันยพร แสนละเพ็ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ พลนาคู

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงรัชฎาพร ภูมิดอนชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ยศปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา เพ็งสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ ชินวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายกิตติ อึงภาลัย

้

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายนันทวัฒน์ นาสมใจ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายภาณุพงษ์ สิงห์นาค

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่างแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายสมพร สังข์หมืนนา

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายพีรนัย แวร์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายชัชวาล น้อยคณะดิลก

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายชาญยุทธ วิลาวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายฌงพุฒิ โพธิเมือง

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐชยา พันหาร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงอุดมพร พันทะพ้อง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์พงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงวรรณพร วงศ์ภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพรพรรณ บุดดีหงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาววิลาสินี จันทร์สี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวชนนิกานต์ ศิริภิรมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายธีรภัทร ยิมวิชา

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์นาหล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายกฤตนัย สวนลำใย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ดอนทองหา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายจตุรภัทร ทองคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธนา โกมุทธพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายธนพล อภิรมยานนท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายดานุภูมิ ราชเครือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อินปะคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ขันที

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธนภูมิ เตือยโยชน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอินทิราภา ภูชืนสี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายเจษฎา ทัศนสาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายอาทิตย์ ตุ้มผลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายญาณวัฒน์ เลขวิสุทธ์

๓๑'/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายต้นกล้า ดวงพิมพ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายนครินทร์ อุณะศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ จุลเสวก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุภัคพร ปุณณกานนนท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปานปน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวัลภา อาษาสนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอรอุมา บุตรพิลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกตัญญ กองไธสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายทนาย กลินจันทร์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายปรมี สีหมอน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์บุราณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายสราวุฒิ เหล่าวงษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายอธินันท์ ยานะนันท์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายอนุชา ประแดงปุย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายไชยวัฒน์ เชาว์วิมล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายณรงคฤทธิ

์

ขุลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายณรงคฤทธิ

์

แสงจันทร์มาตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายธรภูมิ ห่วงญาณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวันชนะ ใจกว้าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายวีรพล รวดขุนทด

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ทานาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสาวิตรี เพียอามาตย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ คำพิลัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงอโนมา ทาสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงเกวลิน มวลคำลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจินดามณี คำพิลัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงจินนรีย์ สันทะรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงฐาปยรดา ประภาคินัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายดัสกร อาจศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวาลินี เวียงคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ เจิมทา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกฤษณะ คงกุทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายณัชชานนท์ บุษบา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ เขม้นกสิกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธนากร แสงตะวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจิตกร แก้วกล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายปรเมษฐ์ อุณะสิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายภูเบต จรพิศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงสวรรยา พลหมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงอรรธนิศา เล็กประโคน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงยุวรรณา จันทแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงอทิตยา ธนภูมิชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงญาตาวี ศรีผดุง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๗ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนพล แมนสถิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายอัมรินทร์ โคตรบรรเทา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไพศาลเชาวกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายนันทพงศ์ วรธิหรหมมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพรภิมล สูงชัยภูมิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงปรีดาวรรณ ประกอบดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสาธกา นิตย์เมืองปก

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุธิดา สุภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกาญจนา พาภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ปาระพิมพ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัฐริกา ด้านวังขวา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงมนต์ฤดี พุทธเสน

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พระลับรักษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๘
นางสาวอภิญญา โชคนัก

๐๔/๐๕/๒๕๒๒ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๕๙๙
นางสาวอรวรรณ พูนผล

๑๙/๑๐/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๐
นางสาวชนันธร พรหมช่วย

๑๖/๐๙/๒๕๒๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๑
นางสาวประวินนา อารีวงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๒๖
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๒
นายนิวัฒน์ วงเปรียว

๐๘/๐๒/๒๕๓๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๓
นางสาวอารยา เทพพุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๓๙
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๔
นายพงศกรณ์ อุรพนม

๑๗/๐๖/๒๕๔๑
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๕
นางสาวสุนิสา ภูครองจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๑ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๖
นายสรายุทธ ลีโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๗
นายบัวเงิน นาคเสนี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๘
นายณัฐวุฒิ คำสนิท

๑๒/๐๕/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๐๙
นางสาวพรธีรา ปนะกะตา

๒๔/๐๒/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๐
นางสาวทิวาวรรณ นาเมืองรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๑
นายทรงพล เนืองแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๒
นายนรากรณ์ หนูแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๓
นายธนวัฒน์ ประทุมทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๔
นายกิตติพร กองไธสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวรัชนีกร วรวงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาววราภรณ์ สายแวว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๗
นางสาวอรปวีณา คูณแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๘
นางสาวสุวิมล นิลสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๑๙
นางสาวเบ็ญจพร เพือคำลือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๘ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ ดอกพิกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๑
นางสาวณัฎชรีย์ สุขรมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูเวียงแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๓
นางสาวนฤมล พรมคำแหง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๔
นางสาววาสนา โจระสา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวสุภาพร ไทยอ่อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๓
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๖
นายธนบูรณ์ คุณวัฒนสิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๗
นายศศิกร พานหนอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๘
นางสาวณหทัย สินบุลม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๒๙
นางสาวเจตนิพิฐ บัวนาค

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ ศูนย์การเรียนปญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น
หนองแวง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายธราดล ซือตรง

่

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธีรภัทร ชุมแสง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรชิตา แปชน ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประเสริฐ

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงพิยดา ตะวงษา ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงอัญธิชา สุวรรณทอง ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

เสาร์ทน
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงวรันธร เพียโคกแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ คำสิงห์วงษ์

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงกนกอร มนูธรรม

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงอรพีรา ถนอมโกมล ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงฐานิดา บัวภา

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงอโนชา กิงแก้ว

่

๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกิตติคูณ ประเสริฐศิริ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายชาคริต นันท์อ่อน

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายยงยุทธ ลีพิมพ์

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ พลบำรุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา แหล่ยัง

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงแพรวา แจ่มสว่าง

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวรรณภา วงษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงชามาวีร์ เย็นใจ

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงศริญญา กัสนุกา

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ วงศ์โคกสี

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงมุธิตา เรธนู

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพิชยา ชิยารัชต์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายอนุชิต พลมณี ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ รัตนวงค์

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายปยะวัฒน์ วรจักร์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายรวีวงศ์ สุริยเสน

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายประกร จุนชีพ

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ แพงมา ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายชัยชนะ คล้ายสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายธนบดี สืบสารคาม

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่เตียว ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายณภัทร บุญวิเศษ

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายกฤษฎา เดชเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายวิศนุ ดาบด้ามแก้ว

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีจิวังษา
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงสุกัญญา ยานะนันท์

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธนันท์ลดา สิมบิดา ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงสุภัสสร คุณทะวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวงศพัทธ์ โคตรชาดา ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายประภากร เสาผล

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายฐิรวัฒน์ ศิริรัตน์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายนรากร แก่นพรม

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายพีระภัทร ดวงจันศรี

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายคเณศ จันพุฒ

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

กิงแก้ว

่

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายสุวัฒน์ พระลับรักษา

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายไตรทศ โยธาชัย

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภวัต ดีราษฎร์วิเศษ

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายวายุพัทร์ ปนณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ไทยอ่อน

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงญาณิศา สมภาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงรพีพร สวัสดิทอง

์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงรดามณี ศรีช้าง

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงอินทิรา แก้วมาลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนิภาธร ขันทีท้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงศลาลี ชาคำ

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงณัฐิมา โพธิเลิง

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เวียงคำ

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีนพ

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุจิรา สาจันเวช

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงอนุธิดา ลามลธา

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศศิธร เพียโคตรแก้ว

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงสิริวรรณ ปดทำ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายพงศธร เวียงวัง

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายปฏิภาณ แสงนิล

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ กุลรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายภราดร แก้วขุนทอง ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวิศรุต กวนสีรัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวรเดช จันทร์หอม

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายชาคร ธิเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายจักรพันธ์ โนนจุ้ย

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงเนตรนภิศ ไม้แพง

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ มารัชชะ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงธัญธิตา ไชยนาค

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา บุณยกรสกุล

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พงค์พีระ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงนิรัชฌา จุลบาทค์ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เปรุนาวิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงกมลพร ด้านคำมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๒ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
คำพิลัง

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุปรียา แซ่ฉัว

่

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ โคตรสีวงษ์

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุภาวัลย์ จันทร์งาม

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงนฤมล สาวะศรี

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิญโญยาง

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายณัฐพล ใจเทียง

่

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายชุติพงศ์ บุดดาน้อย

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายศุภกร จันทร์วิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายปญญวัต สุปนโน ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนพนันท์ ล้านคำ

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงรัตติกาล วังหน้า

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชไมพร สมศรี

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงรัญญาวิญญ์ เงินลี

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงชุติมา อินทรมณี

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ทินบุญ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงอินทรแก้ว จันดีเลาะ

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงพรดา สุดภูธร

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกิตติยา คังดงเค็ง ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงธารารัตน์ ยุทธศิลปเสวี

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงศศิณาภรณ์ ฝงชลจิตต์

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายไชยรัตน์ คะนานทอง ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวราดล ผลดี

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธนวุฒิ ผันบาง

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงพัชรพร หาญโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ เทพบุรี

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา เตชะนันท์

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัฐนิชา กลินอุบล

่

๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ พลบำรุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปวริศา เหลาแพง ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชินวงค์

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงวรรณวิษา เข็มนาก

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปองพาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงภันทิลา ภูมี

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กลาง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายชัชวัสส์ วรรณคำ

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายอเนชา พิมพา

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

แก่นท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนธร ศรีหนองแสง

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพัชรกร ศรีโนนม่วง

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวีรภัทร เถือนแก้วสิงห์

่

๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายสหรัฐ พยุงดี ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายศุภกิจ คณนานุกูลชัย

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวีรพล พิพิศกุล

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพิภาพร ตาดี

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีบุญ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปานตะวัน บุตรศิริ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงวรนันท์ สามหาดไทย

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เขาวงค์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุพิชชา พิมพ์พา

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงอินทิรา รัตนเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงหทัยสิริ เรืองบุญ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๓
นางสาวอนุสรณ์ วงษ์พิมพ์

๑๕/๔/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๔
นายสันติ ปญจะพันดอน

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๕
นางสาวปนัดดา ถาริวงค์

๑๗/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๖
นางสาวกาญจนา ชุมสงค์

๑๙/๔/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ตราชูวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๗
นายอภิชาติ สังข์หมืนนา

่

๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๘
นายมานนท์ ภูบรรทัด

๑/๐๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๖๙
นายปฏิวัติ ประกายศรี

๐๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๐
นายสุริยา นิมิตรพรตระกูล

๒๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๑
นายปยะวัฒน์ บัวระคำ

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๒
นายเกรียงไกร เมืองสนธ์

๒๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๓
นายนัฐพงษ์ อรศรี

๒๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๔
นายบัวสอน กัลยาเนทร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๕
นายอำนาจ ชูศรีโฉม

๓๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๖
นายณัฐพงษ์ พลตือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๗
นายอังคาร สร้อยลา

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๘
นายวิชัย ดวงวงษา

๑๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๗๙
นายคณิศร เจริญสุข

๐๙/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๐
นายสกาว แสงคำไพ

๑๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๑
นางบังอร ปญญา

๐๙/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๒
นางนิภารัตน์ เมฆสงค์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๓
นางสาวเจนจิรา พลเยียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๔
นางสาวพิชญ์สินี ชัยเกษมรุ่งเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๕
นางสาวศิริรัตน์ ศรีจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวสุพรทิพย์ จำปาสี

๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๗
นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศโบราณ

๐๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาวอนัชชา สุพร

๑๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางขอนแก่น ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๘๙
นายประยงค์ สิงหาด

๑๖/๐๖/๒๕๐๕

ศพอ.วัดศรีนวล ศรีนวล  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ แสนสอาด

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ท่าบึง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายพัชรพงษ์ เงินขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายกรคมเบต โม้แซง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายธนัฐชัย บุญยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โม้วงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนฤภร สงแดง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงเพชรพลอย พิศงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงศศิกานตณ์ หัตถประดิษฐ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ หมุนสา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงบัณฑิตา อนุศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงฉันทิสา หมูแพง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงเกศเกล้า บุญจวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงณัฐพัทธาจี ช่วยธรรมกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐกม์จรัส ช่วยธรรมกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายพัชรพล เชือญวน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายพิษณุเดช สีหาราช

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วศรีบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธีนะชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายอภิโชติ บุญชาวนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายชนกชนม์ กระจ่างวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปนัดดา บวรชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงนิรดา หอมดวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชัยสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วสีหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงพิชญาพร พิลาโท

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงจีรนันท์ สอนพิมพ์ดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพลอยมณี แมนสถิตย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกุลสตรี พุฒตาล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงญาณิศา จุลลาบุดดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกฟนโปง สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๑๙ นางสาวฐิติวรกาญจน์ เพชรประไพ
๒๖/๐๒/๒๕๓๔

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวนภัสวรรณ ทองโคตร

๑๕/๐๗/๒๕๓๔

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๑
นายสมัย ใจมัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๑๗

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๒
นายณัฐพล อรรถประจง

๐๘/๐๔/๒๕๓๔

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๓
นางสาวอัญชลี สุทธิมา

๑๙/๐๖/๒๕๓๔

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๔
นายธนากร สินธุบัว

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๕
นางสาวนริศรา สีลาเรือง

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาวรัตนสุดา รสโสดา

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๗ นางสาวธัญญาลักษณ์
แก้วบุญเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๒๙

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวปยวรรณ พลวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๒๙
นางสาวสุกัญญา ศิริโสม

๐๙/๐๙/๒๕๓๑

บริษัท  ซีพีแรม  จำกัด

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายรัฐพล พรรณศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายจตุภูมิ วงษาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายศรจักร ราชสีเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพรธิภา สุดใจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายพรชัย จันทร์บัว

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงวรรณวิสา สนธิการณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงปยรัตน์ มัตถาปะโท

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุชาดา ใจประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายอภิรักษ์ นามพวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทับอาษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๑ เด็กชายกฤษฏิธนนันท์

์

ปาด้วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกัณณิกา คามวัลย์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอารยา โภคา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายกฤษฎา แก้วบุญเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงณัฐนันทน์ กาศไธสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายสุวัจจ์ สุนทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงชนิตรา สาทน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงกรรฐริกา ศรีสงคราม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

 

ขก ๔๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาวศิริรัตน์ นราพินิจ

๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๐
นางวิรงรอง พุทธสาร

๐๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๑
นางสาวชยาดา ชิตไชย

๐๖/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ พัฒนพิบูลพงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายสุรชัย นามวงษา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงชาลิสา พรมดวง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๕
นายเกียรติศักดิ

์

ปลึมชาติ

้

๑๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๖
นางสาวจุฑาพร บัวเข็ม

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงประภาพร เศษบุบผา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายสุริยา อาษาภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงวรพรรณ์ หาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มูลตรี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงกนกพร ห้วยยาง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงปนัดดา พันเดช

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ถาดไธสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอาลิญา หน่อมงคล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายพีรภัตร หลุ่มไส

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด ธาตุกุดกว้าง  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๖
นางกศกรณ์ อาจภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๗
นางบงกช ภูตีกา

๐๖/๐๙/๒๕๑๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๘
นางรัชนก ผ่องแผ้ว

๒๘/๐๒/๒๕๒๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๖๙
นางสาวธิดารัตน์ จำปาแดง

๓๐/๐๓/๒๕๓๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายธนัต แสงนาค

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายประจักษ์ อึงพวง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกาญจนา วรรณดร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาถวนาราม

นาถวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายโสธร เพิมบุญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายวัฒนา วงษ์เบาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายวีระเทพ แซ่มล

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายรติพงษ์ ภูจำเริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายธนากร สิมาชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนอัศว์ ไชยชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายทันพิชิต บัวดัง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ วิสูงเร

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา สำนักบ้านโคก

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายอัษฏาวุธ ทิพเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายชนาธิป ติเยาว์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

ชนิดชน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายเทพพนม โคตรลือชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายวรรณชัย ส่วนเสน่ห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายเอกสิทธิ

์

จันทร์โฮง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

หลายแห่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธัญมน ขำขาว

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูคำวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์เหลือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงอริสา ศรีพรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศรินญา หัวนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ พลรักษา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุวรา สีสันงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุพรรณี คนสอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณฐิญา แสนชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๘๙๙
นายอัคธพล โคตรบึงแก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๐
นายพีระศักดิ

์

ศรีนางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๑
นายวิศวชิต พระโคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๒
นายเจษฎาพงศ์ ชาที

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๓
นายอธิบดี นวลขาว

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๔
นายณัฐพงษ์ ศรีพรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวพนารัตน์ นามชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๖
นางสาววราภรณ์ นราวุทธ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๗
นางสาวสิรินทิพย์ โพธิอุดม

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๘
นางสาวนิตยา สีโลน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๐๙
นางสาวศศิประภา งอยจันทร์ศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาวคีตรัตน์ รอดอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวชลณิสา สิงห์เพียง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๒
นางสาวกนกพรรณ โม้ทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๓
นางสาวสุกัญญา หล้าพลชาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวธิชา คำหนามแท่ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวเกศแก้ว สำราญพิทักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวอภิญญา ศิลปศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๗
นางสาวสุกัญญา ไสยเขต

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๘
นายรัฐวุฒิ ภูมิพิลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๑๙
นายณัฐพล นามบ้านค้อ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๐
นายเฉลิมเกียรติ มะลิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๑
นางสาววิราวรรณ จันทสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๒
นางสาวอัจฉรา ภูคำวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา วิจารณ์สว่างโศก  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายชัยบดินทร์ พลเขตต์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายอนุพล พานสายตา

๒๐/๒/๒๕๔๘
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แร่ทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธีรเดช ลุล่วง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอัญมณี หนุนเงิน

๑๕/๑/๒๕๔๙
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ผะหว่าง

๑๗/๘/๒๕๔๙
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกรพรรณ์ จันทร์โสม

๑๘/๗/๒๕๔๘
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงเมศิณี บุญโท

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายวรชิต ศรีวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนิราภรณ์ เข่งหุ่ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายสินทนา เบ้าเพิง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายนรินทร์ ยอดพุทธ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายอธิชัย สิงห์บุญมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สิมหลวง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรรณษา สีดากูด

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงศรัณย์พร วิธีดี

๑๓/๓/๒๕๔๙
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงพันธิตรา ดวงกุณา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ วัฒนะเวียงคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายยศกร จัตุมาศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายยุทธนา สินชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายสุรนันท์ สาทา

๒๑/๔/๒๕๔๘
วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายธนภัทร ว่องไว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายพงศ์ประณต เบ้าดินดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงศศิธร อรรคฮาต

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายธนบดี สาครขันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงดวงฤทัย อุบลบาน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงวนิดา อินทรส

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองบุญมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายอโนชา ลุนลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอนุชา สีโนนม่วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายบัณฑิตย์ คะสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายสุริยา ดีนันทา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงปรีดาวรรณ คำใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอารียา สุประทัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงใต้ฟา สุนประสพ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดตาลเรียง ตาลเรียง  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายจิรเดช สันตนะโท

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายนิติศักดิ

์

ชาญรอบรู้
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายสิทธิชัย ปลัดขวา ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายไกรวิทย์ แก้วล้วน

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายกฤษฎา จันทร์โม้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายทัศนพงษ์ กองทอง

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธนพล เงาะเศษ

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธีธัช นาไชย

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายภูริทัติ คำมุง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายจักรภัทร ผ่านวงษ์

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายถิรวัฒน์ ถมคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายปยพัชทร์ แหยมแก้ว ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๘ / ๑๖๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวิจิตรจินดา นามวิเศษ

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชลธิชา สุดตา

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรียศ

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงณัฏฐนิช คำภูเวียง

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจิตพร สีอ่อน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงญาสุมินทร์ แสงทองฟา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงฐิติญา องค์นาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงชรินทร์ญา จันทะวงษ์

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เตินเตียน ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพิไลพร สอนไชย

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์สา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงอรปรียา ศิริจันทร์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายภูริพัฒน์ เคนแสนโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ คำสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายกิตตินันท์ แสนสีมนต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงยุวดี ไชยราช

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ เหลาสิงห์

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพิมพิศา ไชยราช

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศรีโย

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสิรินาถ บุดดาหะ

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงอุดมพร เอกตาแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงมานี คำละคร

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงเกตุมณี ตันสิงห์

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงอิศรา ใจดี

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปยะมาศ พลศักดา

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐนันท์ พาเบ้า ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ เลพล

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ พูนเสลา

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายภูวมินทร์ อ่อนเบ้า

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายวีรวุฒิ สอนสมนึก ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศิลารัตน์ แสนนา

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวนิดา คำภูมิหา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๒ เด็กหญิงประกายมาศ
วิชาเรือง

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายทินกร วงษ์สา

๒๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายภูวนัย นาหนองตูม

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๒๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายบุญนิธิ โนนธิงค์ ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธนภูมิ ชัยชนะ

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายปยะพงษ์ นามหานวล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธีรวุธ เนืองนอง

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงรจนา พรมโสภา ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรจันทร์

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงศิรินันท์ ผ่านวงษ์

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอังคณา แพงศรี

๑๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงอักษราภัค ชืนนาเสียว

่

๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอริสา ทาดัน

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ภาพโสภา

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา สุเพ็งคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงทิมรยา สุดสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม บ้านหนองตูม  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาอุ้ย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายธนาธิป ชาญประเสริฐ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายเนติพงษ์ ทิมนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงปนัดดา เกตทองมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงวิชุดา เจริญรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงวิชญาดา แต่งแดน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงปยธิดา บุราณศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวรรณวิสา เรืองประโคน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงนิภาพร สิงห์แก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายปญญาวุธ ไชยอาลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธนเทพ ดอนอ่อรสา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายจิรวัฒน์ มุงคุณโคตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายพิชิตชัย หวยโนนทัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายฐิติวัส ภูผาบาง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสโรชา มีศิลป

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงขวัญข้าว ถมคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกสร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงเกตุณริน ชินวงษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงแก

บ้านท่อน (โพธิศรีบ้านท่อน)

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมินตรา ทองเงิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงรวิภา สายแสน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงวิชยา ประทานัง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงอนันตญา เหล่าทา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพุทธธิดา บุญประชม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายอนุชิต สิงห์โสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ คำเรืองศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายพัชรพล ประวัณโณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายยุรนันท์ บุตรธนู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกุลธิดา รมเมือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงปนัดดา เทียนนอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงมาติกา จิตบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงมาริสา คำสงคราม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายวงค์วรัณ เงาศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนัทนิชา ขุมดินพิทักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายอรุโณทัย เครืองพันธ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงศิรประภา โสริน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายนันธวัช คำจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงศิริญญา จงไพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงแพรวา โพธิปดชา

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศศิวรรณ แสวงการ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงนุชจรี ศรีพระนาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร สุริยจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายวีระพงษ์ อุทัยเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายอภิชาติ มาตย์วังแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายชัยยะ ธุระตา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายนรธีร์ บุญมาตุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ฟา แสนพลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงทราย สปาร์ค

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงเกวลิน บุลมมาโคตร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงเข็มวิกา บรรเทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงนิพาดา หาญชะนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงศิขรินธร สมศรีษะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงอภิญญา อินเงิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายกระวี สีหัสสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธีรเดช เอกตาแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ทัฬหสังวรศลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ละปู
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายสรศักดิ

์

ใยไหม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายเสกสรรค์ ปฎิทันโด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายชินวัฒน์ บุญวาล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงณัฐนิชา แสงจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายภานุมาศ อิมสิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายวีรวัฒน์ ชดพรมราช

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พินิจไชยสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุทธชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายเจษฎาพร กลางนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐพล จันทร์ลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายทรงพล ศรยิง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายทรงวุฒิ เทพนะรินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอัฐชฎา รังเพีย

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายฐานันท์ เทพมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายวรินทร เทียบที

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายเสกสรร คำแสนโคตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสุภัสชราพร ชัยตอกเจีย

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงชนิดา เกิดศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๓
นายกิตติกร แก้วเจือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๔
นายชยุตพงศ์ บุญใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๕
นางสาววริศรา ขันธวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๖
นางสาวแสงจันทร์ สะตะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๗
นายศักรินทร์ ชมจำป

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๘
นายอดิศักดิ

์

เทพนะรินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๐๙๙
นางสาวเสาวรัตน์ แสนพลี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๐
นายฐิติกร สิทธิจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๑
นายสุทธิพงษ์ บุญหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๒
นางสาวสิทธิพร พันธ์ศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๓
นางสาวอรญา รัตทะนี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๔
นางสาวอินทิรา ตรีเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๕
นายธนาวุฒิ พรมมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๖
นายปรีชา ดีบ้านโสก

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๗
นางสาวอุไล หลานวงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๘
นางสาวสุนิสา วงษ์จำปา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนดูนสาด วัดนามูลพุทธาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายพีระวิชญ์ บุระพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงภัทรวิภา เหล่าลาภะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ ทิพฤาตรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสุกานดา พรมนาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

วงษ์ชารี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงฐิติมา แก้วพิทูลย์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายนันทพงศ์ วงษ์ชารี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงจิราภา จำปาเทศ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองลาย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงพลอยลดา ผลพิมาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงวรัญญา ชัยณรงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปวริศา ตรีศาสตร์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายราฟเฟยว

อเล็กแซนด์เดอร์ เอาว์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายธาราธร จันทรส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายนัทธพงษ์ คำมูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองคำศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงวรรณภา จันทร์โอธาร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงชลนิภา รูปเตีย

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงขวัญฤดี แก้วศักดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงจันทรวดี เส็งเศียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายพฤษภา แซ่ตัง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงลักษิกา

เจษฎางค์กูร ณ อยุธยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายศราวุฒิ ภูพันธะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายกัมปนาท ทัพเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงวรัมพร ไชยจงดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม วัดปาชัยมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สีโสดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายชลธาน โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพน
วัดพรหมวิหารธรรม

 

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงอรพิมล พลชัยมาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกเสียวแสนสุข

้

วัดสว่างวังหิน  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงกมลเนตร สายพัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงอรดี พิมพ์ทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงม่านแก้ว ชะตะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกระนวน วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ นาเจิมพลอย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงนาฏนภา ผาวัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายธนกร เทียมราช

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายปญญา ไชยพิมูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายพิชญากร แก้วน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายวิชยา เครือมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พันเดช
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยชนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงณัฐธิชา รสหอม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงธัญชนก ตังใจ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงธีรฉัตร จันเทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงพรธิดา คะพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงศิริวรรณ กาญจน์วิบูลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงสิริณา มาหา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงสิริมาภรณ์ สิริสกุลยวด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงโสภิตา แสนสิงห์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายจิรานุวัฒน์ สิงห์มี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีชมชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายนภัสกร พุ่มพวง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายภูมิศิริ ศิริวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายมนัสชัย ทองใหม่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงจิรัชกิจ ยาวาป

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงธัญพิชชา ช่อประพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงปณฑิตา จอมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์ราช

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงศุภรางศุ์ สลีอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายคมกริช ขันอาษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายจตุรวิชญ์ ชาตรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายนโม ปานเรียนแสน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กันธิยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีกองคาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงคัทรียา นามวงษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงจันจิรา แสงรส

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงชญาวดี ธาดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชลธิชา โคตะมูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงชโลธร ศรีชมชืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงดวงฤดี ปะวะเน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงธัญจิรา แสนบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ คำเชียง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพรชิตา บาริศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงภานุมาศ พัสดร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงเสาวภา วงษ์พล

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงอนัยตา พลเกิน

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงอังคณา นวะศรีมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงอารยา วรนารถ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๕
นายจิรพงษ์ วงษ์ฉลาด

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๖
นายณัลทวัฒน์ ทับแสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๗
นายภาฆิน แวงคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงกฤตยา นราธร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๘๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีชมชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๐
นางสาวชลธิชา วงค์เปรียว

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงธนัญญา วงษ์นอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๒
นางสาวปฏิมา วิชัยศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๓
นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๔
นางสาววริศรา เพชรก้อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๕
นางสาวสุจิตรา รัตธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงทิชากร ดลสอาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๗
นางสาวสุชาวดี ผลสันเทียะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๘
นางสาวสุพัตรา ไตรพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๑๙๙
นายคุณารักษ์ ศรเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๐
นายณัฐพร บุรมแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๑
นางสาวจิรฎา บุญหล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๒
นางสาวธิดารัตน์ รองหานาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๓
นางสาวพิไลวรรณ ราชสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๔
นายนันทกรณ์ น้อยเมล์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๕
นายกวินทร์ คำแพงหิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๖
นายพีรพัฒน์ จันทนะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๗
นายภาคภูมิ นามนิยม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๘
นายภูมินทร์ นาคเสวก

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๐๙
นายวชิระ ภูงามนิล

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๐
นายสุทิน ศิริเสาร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๑
นายอนุชา โพธิแสง

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๒
นางสาวกรรณิกา แก้ววัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๓
นางสาวจรีวรรรณ แก้วใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๔
นางสาวจิณณภัทร ประนันโต

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๕
นางสาวจิดาภา คำบุญเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๖
นางสาวจุฑาภรณ์ หลานวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๗
นางสาวชนกสุดา ทุมโยทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๘
นางสาวชนัญชิตา วรรณพฤติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๑๙
นางสาวชลธิชา หลานวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นางสาวชลิตา คำนกคุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๑
นางสาวชัญญานุช สีนนเคน

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๒
นางสาวธิชากร สีหาหยัก

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๓
นางสาวบุปผา วงศ์ไชยา

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๔
นางสาวปานตะวัน บำรุงศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๕
นางสาวปาริชาติ ภูคำวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๖
นางสาวปาลิดา บ่าพิมาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๗
นางสาวพรรณษา พรมพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๘
นางสาวมินตรา วรนารถ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๒๙
นางสาวลัดดาวัล มูลสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๐
นางสาววลัยทิพย์ บุดลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๑
นางสาวศศิธร ประสาวะถา

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๒
นางสาวศิริญาพร วงษ์ไชยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๓
นางสาวสิริมา พินิจมนตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๔
นางสาวสุธิดา อาสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๕
นางสาวอนนทพร เดชอุดม

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นางสาวอรนลิน รัตนแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๗
นางสาวอรัญญา ทัพโยธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๘
นางสาวอารียา บุขุนทศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๓๙
นางสาวอุไรวรรณ พลโรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๐
นางสาวไอลดา รชตรุ่งโรจน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๑
นายเจษฎาภรณ์ สมบูรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๒
นายธนวัฒน์ นิลแสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๓
นายมงคล สันวัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๔
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีหารัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๕
นางสาวกัญญารัตน์ อำมาตร์ทัศน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๖
นางสาวเกวลิน โนนทิง

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๗
นางสาวจริยา โทวันนัง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๘
นางสาวธัญญานุช อาจเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๔๙
นางสาวนริศรา แสงทะเมาตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๐
นางสาวน้องใหม่ สนิทไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๑
นางสาวพรพรรณ สีเทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๒
นางสาวพุทธิดา ปทธุลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๓
นางสาววริษา อันไกรฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๔
นางสาววิภาวดี พันนาสุระ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงขวัญเนตร นามวงษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงธมลวรรณ บัวพา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสุนิสา พรมสีแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายภัทรกร ยวนหมืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๕๙ เด็กหญิงศิรประภาภรณ์
หาโล๊ะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร วัดสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เสนะไพรวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา ทางพาด  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงอาภัสรา พลภักดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์

้

นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายราชัญ ศรีสะอาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงสุภาพร ศรีเพียงจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอมดงเย็น นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงนงนภัส จะตุเทน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิวนาโพธิ

้ ์

นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายชาตรี เพียลาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง นาง้อง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายจิรวัฒน์ โรจนีย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายสิทธิพล ศรีพิทักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โยธะชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายบุศกร บุญขอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายอนุกูล บัวใหญ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายระพีพัฒน์ มูลอามาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายบุญญวัฒน์ ไชยเสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายจิณณพัต ลาจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงชลธิชา กาฬพันธุ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคำบ่อ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงธนวรรณ สุภศร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงจิลภา ทินจอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงสุวิชชา รัตนวิชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงอนันต์ญา คุ้มชาดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงพนัชกร คุณวิชา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงปราณปริยา ยะปะเต

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงดวงหทัย ช่างเกวียนดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงศิณิทรา อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โนนพลทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายวีระพงษ์ เลพล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายจตุพล พรหมชนะ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงญาตาวี ยวงโพธิ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วหล้าแสง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล โนนพลทอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายกฤษตริน วะสูงเนิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสารวัตร สารพิชญ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายสิทธิโชค สีราษฎร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายสุเมธ เจติธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอัษฎา อ๋อง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธีรภัทร ชูศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ลาโม้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงนริศรา วงษาสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงนิรัชพร ด้วงอินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงประภาภรณ์ เครือวัลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายอัครพล เรืองศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายปฏิภาณ ปาปะทา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายพิชิตชัย นาลมัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายศักรินทร์ มูลหล้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายสิริภัทร ชัยเนียม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายอรุณ เลิศวิชญกมล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมภักดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๖ เด็กหญิง . นภาพรรณ
มีสูงเนิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงนำฝน พงค์ไพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงนุจรินทร์ รอบคอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงพรวินี ตะวงษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ย่อยผักแว่น

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สำโรงลุน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงสุนิสา อิดยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิสสัยสงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายแบงค์ตะวัน คุณแสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายไกรฤทธิ

์

บุญชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายจตุโชค กิงชัยภูมิ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายชาคริสต์ สีสมพาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแถวทิม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายธนาดุล ธิดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงจิดาภา ประโยชน์มี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงณัฐาภรณ์ พานิชย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงทรายรุ้ง แก้วบุพผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงนัฏพร อักขระ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงอารีญา สีมาวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายกิตติพล นีละไพจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกโพธิไชยศึกษา

์

มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายนพฤทธิ

์

ไพศาลธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เมินเมือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สีเดือน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงกมลพรรณ สนสนิท

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงภัชรา ทาอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงณหทัย ไชยมิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงฐิติมา แสงแถวทิม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคก มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๓
นายจิรายุ สายมะณ๊

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายเจตพล โชตบัณฑิต

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายธนาธิบดินธ์ นันทิมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายพงศกร สีอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงณฤดี ภูสมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงทินารมณ์ อันสุรีย์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๓๙
นางสาวภัทรธิดา สุวรรณศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนหมู มัชฌิมาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงกรกนก โยศรียา

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายกรวิทย์ ไก่สระแก้ว

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายกฤษฎา ก้ามสันเทียะ

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายกฤษฎา หล้าบ้านโพน

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายกฤษณะ ไชยฮาด ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงคีตภัทร ศรีนอก

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายจักรสรชัย บุญสะอาด

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรตา

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงชณิดา ทาวงษา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยพิลา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงชลิตา บุญรินทร์

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ สอนเวียง

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงชามา เลิศอุดมโชค ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงฐิติพร ใจมุ่งดี

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๓๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ฉายาวัฒนะ

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แนวลอย
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงณัฐชา แก้วดวงตา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คำแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขพวง

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงทีปกา สุดจอม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ปสสาเวียง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันดีวันทา

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงธันยพร ผุดผ่อง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงธีรนาฏ ล่ามสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายธีรภัทธิ

์

กิจจา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายธีรภัทร คำบุญ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธีรเดช เลิศอุดมโชค

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายธีรเทพ ดุ่งมะรี

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงนริศรา เพียโคตร

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนลิญา มาเพชร์

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงนันธิชา เค้นา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงบชกร ทินแท่น ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายปฏิภาณ ประสียะวงษ์

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงปนัดดา ศรีพานทอง

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายปภังกร ทอนท้าว

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายปภังกร ทาเวียง

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงปาริฉัตร สุนทวงษ์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปยาภรณ์ บางต่าย

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ใจซือ

่

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรนภัส สนสัง

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายพสิษฐ์ ขุนศรี

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงพัชรวดี ล่ามสมบัติ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาคูณ

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายภัควัฒน์ แต่งภูเขียว

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงภัทรพร พรมสอน

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายภูมิภัทร แต่งภูเขียว ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายยุทธชัย กายงาม

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงลักษมี คำจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงวรินดา บุญสะอาด ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงวริศรา นครังสุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงวศิกาญจน์ เตมาชิก

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงวิศาชล บุญเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ โม้งปราณีต

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงจิตต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายศุภวัฒน์ มาเพชร

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงศุราภรณ์ ศรีสุระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายสหรัฐ ลักษณะวารี ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงสุชาวดี นานอก ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงสุนิสา ธนะภูมิชัย

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทองเหลือง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุพิชญา อุทัยเก่า

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายสุรชัย ศรีคำภา

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายสุเรนทร คำหาญพล ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ สมมิตร

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงอรจิรา เรียนนอก ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอัครพนธ์ ประสงค์ศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอาธิตญา บัวสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงเกณิกา ทนเถือน

่

๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายเกียรติพงษ์ ขาวลา

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายเปนหนึง

่

ตลับเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงเมลิสสา บุญชัย

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงชญาณี รุ่งนภากานต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายชานนท์ คงกระโทก

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายชินวัตร์ มาลาแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงสุนิศา แก้วดวงตา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงอลิศรา ลาสอน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ประโลมโลก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุมพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายชนะชัย เชือบุญมา

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายณัฐพล ทิพย์อาสน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายธนวัต ตราทิพย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายเนติธร เลิศคอนสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายปุณณวัตน์ นุ่นทองคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายพลกฤษณ์ ดอกไม้งาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๑ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายพิเชษฐ์ พุฒตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายพิตตินันท์ บางต่าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายพิสิทธิ

์

คำจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายวรพล น้อยเอียง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ พูนภิญญา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จำปาทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายศุภชัย คำภาษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายอนุพงค์ แจ้งภูเขียว

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายอัมรินทร์ พะนาศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงจตุพร ครสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงญาดา พรมเวียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ธงน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงพรพรรณ ชัยบิดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงพลอยชมพู สีแสงน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงวิจิตรา ลบบำรุง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ฮมภิรมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงสิริยากร ดอมไธสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงอนิสา ลาดวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงอริสา มานาดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายคามินทร์ บุญปก

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ เนืองชุมพล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายประภวิษณ์ มาตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายพิชาภพ แสนวัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายรัฐกิจ กุดัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายวัชรพงษ์ น้อยเมือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายศักดา ไกรพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายสนทยา มูลลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงขนิษฐา มาตุ้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงช่อผกา สุขยอด

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลจัตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงวนิดา เขาเขียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงศรัญญา คำสะอาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงศศิวิมล ง่อนไถ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงสุนิสา ปุยภูงา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงสุภัทรตา นามวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายโชคชัย อรรคพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายณัฐภูมินทร์ พิจารณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายทินกร วงค์นอก

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายปาณรวัฐ สมประสงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จูมสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ มีฮุง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาติพหล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงศศิธร ศรีมงคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขบิดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายชิณวัตร ภูผาพลอย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายรัฐธนเกียรติ บุหรัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายวรปรัชญ์ ฝายปาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายวาทิตย์ อุปชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายศราวุฒิ สุทธิปญโญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายศุภโชค ทีน้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพุก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีเวียง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เลิศอุดมโชค

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีหาพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐนิชา แสนชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงณัฐิยา มาวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงนริศรา มีสิม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงปยะนุช สารเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงปยาพร คูวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงศศิชา เขียวแป

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงศิรินภา จันลา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ วรรณทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ภูมิเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงสุวรรณนี นาเคน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงโสภิต แฝงทรัพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงอรชพร ตันติบ

๋ ๊

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงอุทัยวรรณ หล่อยดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนหันวิทยายน แจ้งสว่างนอก  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๓
นายวีรวัฒน์ บุตลาเพ็ง

๒๕/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๔
นายกฤษฎา บุญไกร

๐๒/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงปริยากร จินาบึง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงไพรินทร์ วารีจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงกัญญาภัค เรืองตังยาน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงปริยาภร อุปนันท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงญาณิศา ซ้อนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมโยยง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายภควัฒน เต็มลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โถชารี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงธัญสุดา ฟงธรรมมงคล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภูษิต นววิจิตรกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงเบญจภา สมเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายนฤเบศ ประตูทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเจษฎา ผ่องแผ้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงธนพร เยาวภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธนรัตน์ สมราชา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงรัตนมณี เวียงทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายธนุพล ศรีอุทธา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายธนภัทร เส็งภูเวียง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงกฤษณา เชือจิตร

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายชยพล วุฒิกำชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ อินกันหา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงชนม์ชนันทร์ สารยศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงหทัยชนก มานะโส

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ไชยโยธา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงศุภวรรณ สิงห์นวน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายทวีโชค สมบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ระหงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายรีเวย จาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงรักษิณา สอนนวน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงณัฐชา ทีภูเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายกฤษณะ นาคเวียง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายชินพัฒน์ มูลราช

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายนิติ เสิกภูเขียว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยต้อน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพิยะดา มามุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๔ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ โนนสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายภัครพงษ์ อรรควงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายอชิระ พรมลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวนาค

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงธัญทิพย์ มีแสนสัตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายเอกบุรุษ ภูมิพัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ โศรกหาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายพชร ทับมันนวพร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายทินกรณ์ ไกยพาย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายธนบัตร ร่องแซง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงวริศรา เศษวิกา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายหาญเดช พรมวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงอุมาพร เยาวนุช

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายธราเทพ หมืนมณีเพชร

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงปทุมรัตน์ เรียบกระโทก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงสุนันทา พันลำภักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศิรวิทย์ น้อยเอียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

น้อยเอียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายธีรภัทร์ วรรณชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีหามาตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายพงศธร ดลราษี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงณัฐยาน์ ฝกฝายธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงสิริยากร ใจตรง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายจักรพงษ์ จันทโคดม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายวันมงคล ทองมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์นาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายบวรลักษณ์ คำจัตุรัส

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายธีรภัทร์ ไทยกำเนิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายสุวัฒน์ชัย สมเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงขนิษฐา เมฆขุนทด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วติว

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายนพพร พรหมรีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงณัฐชรียา พันธุ์รัชตภิญโญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงวรินทร ซิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงธัญญา พระธานี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ แสนโคตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีภา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพีรพงษ์ บัวสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงอรัญญา แสงจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงชนธร ศิลาสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สอนจ้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายณัฏฐ์ชิรพงษ์ เหล่าปอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายขจรเกียรติ อุ่นสาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายพงศกร ทองอ่อน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงกชกร สายนวลเวช

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายบูรพา พรภู

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายพีรภัทร พรประสาทศิลป

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายฉัตรมงคล กุลชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายนคริน เวียงวิเศษ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายเอกภูมิ ศรีหานาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายภานุเดช บัวละบัติทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธุระทำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงวรัตญา ขจรไพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงอรุชา จังภูเขียว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซงดวงดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงลัทธพร จันทร์สนิท

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงณัฐนภา แสงฟา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกนกพัชร ดวงจินดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงชนมน รัตนพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงลลนา แก้วปลัง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงรสิตา ศรีสมบูรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จูงนาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายสิทธานันท์ เวียงทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงศรัญญา พรมหลวงศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายพงศกร แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงนงนภัส ภาวจันทึก

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงรังสิมา สุรีรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงพรทิพย์ เกตุขุนทด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพีรดา หงษ์ชุมแพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงละอองดาว เพียซ้าย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงเขมจิรา กันหาเรียง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายสันติราษฎร์ วงษ์วิชา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายพุฒิชัย ทุมแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงพีรดา ทาขุลี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ โม้แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวรรทชัย พลอาจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธนกฤต นิลภู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายชาคริต แก้วฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายศักดิพล

์

ศรีจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายพงษ์ศิริ สงค์แก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายสุรชัย ไทยอ่อน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายชินวัตร อัปมาโน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพศึกษา บุญบาลประดิษฐ์  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ สวรรค์ลำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายภัทรดนัย หอมจู

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงธิดาพร หนูเวียง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายจิรภาส โม้แก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงนวนันท์ แสนยศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงชลธิดา บุญมาตุ้ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงธิดาภรณ์ หมู่โสภณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายนาวิน มีด้วง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงนภัสสร อุปถัมภ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรทัต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายสิทธิชัย ฝายลุย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองคะเน โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงกุลธิดา สุดชะวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายวีระพงษ์ มงคลศรีวิทยา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายเศรษฐากรณ์ ลาภทวี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายตันติกร มีเกาะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ล่ามสมบัติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงหยกผกา ชมภูมาตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พันนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายดนุศิน มะลิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตังเกียรติรุ่งเสรี

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายอนุชา สีแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เวียงวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายธนากร จันทราด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายณัฐพล ตระกูลธนพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายกีรติ ชาวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงกัลยา ศรีสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงเอมิกา สนโคกสูง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงศศิกานต์ แสนหล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายรณฤทธิ

์

เอือเฟอกลาง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายสหรัถ บุญเนาว์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทินนิกร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงศุภากร บัวศีร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกนกนัดดา สุรินทะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงปภาดารัตน์ จันทร์จ๋าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายธีรภัทร วงศ์เอก

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายนันทวัฒน์ เส็งถูเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงนภัสสร หอมจู

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายโชติภัทธ์ ภิณโญฤทธิ

์

๓๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ชินทะนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายปยทัสสี ทาแก้ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ไกรเทศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงศิริธา เพ็ชอ้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงศริศรา ชนะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงก้อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจิรสุตา วงษ์สินธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ก้อนเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงพิทญารัตน์ ดำสิม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงขวัญนภา ทุมเทียง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงบัณฑิตา กุศลช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอริสา ไชยดีจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงศรดา ทิพย์พรมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายสรวีย์ คำโสภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงภัครมัย ถาวร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงธญญาเรศ ประเสริฐพงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงเขมภัสส์ บุญหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายปลพัชร นวดโอโลสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงเพชรอำไพร เหลืองคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายนราวิชญ์ ประกอบดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงอริสา เสพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ แสงใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงสิริกร เพียวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายชิษณุพัทธ์ ตรีเหลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงทิพรดา เรืองกิจฤทธิกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โพธิก่อง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายนนทกร ศิริสุรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายนวพล สีชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายเขษมศักดิ

์

บุญเชิญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงภาพิมล พลังภูเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซกรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงกุสกร เพชรอ้อม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงจิตลดา ชำนาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร กุลรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงนภาวรรณ หงษ์บินมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงประติภา บัวภูเขียว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปราณิสา คงช่วง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงพรนภา เชิดหนองผือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงอารญา พงษาโคตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงอาภารัตน์ ปชชาพงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมงคล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงจิดาภา ผาพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายปฎิภาณ ล้านภูเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ ทาม  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงสิริกร สุดบุญมา

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ราษี  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายสราวุฒิ แก้วแก่นใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายโชติคุณ ปลัดจ่า

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงจินตพร นะพะวาน

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงพิจิตตรา ศรีเสริม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม ราษี  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงกรรณิกา ภาคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงสายสุนีย์ ชุ่มโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนงามศึกษา สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายเจษฎาพร เคนเหลียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายอรรถพล นามโคตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายปรเมศ เคนเหลียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศศิวรรณ หนูระหาญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงศุริษา สร้อยไข

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๔๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล ชินจักร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงกมลชนก ชินจักร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงวริศรา ทองใบน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงชลิตา อุตทวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งใสย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงดวงฤดี ศรีสุริยะวงศ์

๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายธนพล พรมษร

๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายนรินทร์ จำปาแดง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงนันทิชา วิบูลกูล

๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นิยมพงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สอนตาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงวรวลัญช์ แสงสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายวรายุทธ์ ผ่อนดี

๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายศุภกร ผ่องผาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายศุภชัย กัณหาเรียง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงสิริกร พึงตน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรลำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงอักษร แก้วฤาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงกนกธิดา โพธิชัย

์

๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงเครือวัลย์ น้อยชุมแพ

๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผิวแดง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายทรงพล จันทร์โท

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายธนากร จรรยา

๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงธัญชนก ภูนำเสียง

๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงประวิดา หล้าโน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงพิมภัทรา ศรีพระพุทธ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงศรุตา ทองดอนตัน

๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายอรนุสรณ์ รมมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๔
นางสาวศรันยา ทองสุขใส

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายอภิวิชญ์ แภวสูงเนิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๖
นางสาวอภิญญา เลิศวิลัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๗
นางสาววรรณภา คำเคน

๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สว่างโนนคูณ  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายทัศกร เทียรไธสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายวุฒิชัย โคนาโล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายกฤษณะ พวงพิลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายภูวินท์ พาหนองเข็ด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิหล้า

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงจิรภิญญา ถาโอด

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงธัญญภร ทุมแก้ว ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายนิติภูมิ รุ่งสูงเนิน

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายกนกพล ดวงคำผุย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายพัชรพล ลีเขาสูง

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายศักรินทร์ อุปมาโท

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายสรรวัชญ์ โลหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงโสรฏา คงอิม

่

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงขวัญเรือน ปานปอม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงประทานพร อุปมาโท

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มาระศรี

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงอาทิตยา แพนไธสง

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงธิราพร จงหาญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายปฏิภาณ คงเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงภัณฑิราพร คุณกลาง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายมงคลวัฒนา บุญสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

จำปาหวาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงธิติมา สีชาแอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงเนตรนัยรัตน์

แก้วแสนเมือง
๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงพรนภา สืบสูง

๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงอาทิติยา ฝุนทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงกชกร ปะจะนัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงรัตนาวดี โคตรมี

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนาภัทร พ่อพิลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
อ่อนช้าง ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงปริญาภรณ์ จันทร์รัตน์

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงพัชรี เฮ้าแปะ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายทักษ์นัย แอแดง

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงอรพรรณ ทองมา ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงธิติมา อาชนะชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๓
นายทองพูล มีโคดง

๓๑/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๔
นางคำพวย มีโคดง ๐/๐/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงณัฐธิชา สาวิชัย

๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายฤทธิชัย สมัยภักดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอริสา สูงบาเกบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายรัฐพงษ์ ทาลี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงวิจิตรา คีรีบุตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายณภัทร โปราแสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายวชิราวุธ จันอูป

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงกฤติยา จัดแจ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่กว๊าน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสียงสูงเนิน

่

๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายโกเมศ สะวิเวก

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงธตรฐ พุทธระสุ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงภัทรธิดา แสนสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายภีรภัทร์ สำราญ

๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายสุธิชา เมืองซอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงอรสา บุดดาซุย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายตุลยวัตร โสระเวช

๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงพรรณิภา เสียงดัง

๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา กลางหล้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงพรธนา หารี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงนิธินาฏ บริวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ มีตา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงปวีณา พิลาวัน

๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ถือคูณ

๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พุทธระสุ

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงศิริพร บุญฮวด

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายภานุวัตร สุรินทะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายอนันธชัย สิงห์ทอง

๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายภูมิศักดิชัย

์

เขิงภูเขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายจักรกฤษ อ่อนพวย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงพรพรหม เกียรทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงปนิตา แสงวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพรพิตา จูมพลมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายพัสกร สมผุย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๐
นางหนู นิสา

๓๐/๐๔/๒๔๘๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๑
นางบัวพันธ์ จำปาหวาย

๑/๐๑/๒๔๘๒
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๒
นางสวัสดิ

์

คำสุข
๕/๐๑/๒๔๘๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๓
นางเนาว์ สิงห์สมควร

๒๓/๐๑/๒๔๘๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สามัคคีชัย  

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงชมัยพร คำภูเวียง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงฐิติมา จาติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงทัศนีย์ ภูสีนำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ชุมพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงปญจพร กองโส

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงพรชิตา จิบจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงมินตรา แสนยศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงริสา พันเดช

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงวนิษา กรุงพลี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงสุนิสา สรวงศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา อาสาสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายภาคิน อินทะโคตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายชัยเชษฐ์ เทียมทะนงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายเด่นดนัย พาอุภัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ ทิงวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายพันธกานต์ สะตะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายสิทธิชัย คำมูล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายสุทธิภัทร แสงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายอรรคพล จำปาบุรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายอรรถพร อาษาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายอาทิตย์ วนวาที

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงกุลธิดา ลาภสิบ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงจันทร์ทิมา ศรีวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงจิราธร ศิลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงธัญวรรณ โพธิศรี

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงปริณดา เชือตาพระ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงยมลพร จอมทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงรชยา ครยก

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงวริศรา โพธิศรี

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงศิริประภา โพธิศรี

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา ชัยพิมูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงอรวรรณ พลยุทธ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงอัญชลี โสภาวัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ โพธิศรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายชินวัตร ทองนาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายจิราพัชร หม่องคำหมืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายฉัตรพล รุ่งแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายภานุพงษ์ ภูหงษ์สูง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนบ้านเขียว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ นิลชา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงกฤษยมาส ปองเรือ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงกันตนา เนืองมัจฉา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงกุลธิดา นามสพร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงหิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เหล่าสุนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงฐิตาพร อินทนาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงณัฐริยา เพ็งหมุ่ย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงธมนวรรณ เวียงสอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มุงคุณคำชาว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงปญชญา อันทะโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงเปรมนีย์ บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงพิริยาพร แสนบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงไพลิน กอพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงภัชรินทร์ พรมบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงรัตนาวดี นาใจแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงศิรินาถ แข็งฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงสุนิษา บุญรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงอธิตา ภูระยาว

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๔
นายเกรียงไกร อาษาสนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๕
นายจิราวุธ มโนวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๖
นางสาวอลิสา ภูคำวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๗
นางสาวเพชรมณี จันเรศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๘
นางสาวชลัญญา ละเวลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๗๙
นางสาวสุพัฒน์ตา ปองเรือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๐
นางสาวนิศารัตน์ วิรวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๑
นางสาวชฎาพร ชาวชุมนุม

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๒
นางสาวธนิศา สุริวงค์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๓
นางสาวปรปรียา ขันมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๔
นางสาวปาริชาต เอสันเทียะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๕
นางสาวรัตนาพร โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๖
นางสาวสาวิตรี โสภาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๗
นางสาวนริศรา หิริโอ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๘
นางสาวนฤมล กาฬพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๘๙
นางสาวปนัดดา ภูทองเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวพรภิรมย์ โพธิศรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๑
นางสาวสุดารัตน์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๒
นางสาวสุทธิกานต์ แก้วบุญตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๓
นางสาวอรทัย บุตรไชย

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๔
นางสาวจุฑามาศ สีกาลัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๕
นางสาวสุธิดา ชาญประไพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๖
นางสาววิภาวี บุญฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๗
นายธีรพงษ์ โพธิศรี

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๘
นายกฤตพจน์ นามบัวลือ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๘๙๙
นายทักษิณ โพธิศรี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๐
นายปรัชญา โคตรโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๑
นายพีรธร นากลาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๒
นายภาณุพงษ์ แสนบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๓
นายเอกพัฒน์ แสนบุตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๔
นายชัยพร แสนบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๕
นายโชคชัย แสงจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๖
นายพงษ์พัฒน์ เอกตาแสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๗
นายอุดมเดช โพธิศรี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๘
นางสาวเดือนเพ็ญ ชินคำหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาวพรณิภา วงศ์สิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๐
นายขจรศักดิ

์

เศษรักษา
๒๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๑
นางสาวพรรณนารา ศิริจันมา

๑๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๒
นางสาวรุจิรา ชุมภา ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุษราคัม ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายพงศธร บัวสมบัติ

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายวงค์วิศิษย์ มาเหล่านาค ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายปรเมษฐ์ อุ่นอบ

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายศราวุธ สุริยะ

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายสุทธิพร ว่องไว

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์สุวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงนัยนา เครือจันทร์

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงรัตติยากร เครืองตรงจิตร

่

๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงวรรณนภา ทองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงวรรณทภา จันทร์เพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงสุปราณี ศรีหงส์ ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสุภาพร กล้าหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงเสาวภา ดวงภักดี

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงเกษสุดา ศรีบับ

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายกฤษฏา วรามิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายกฤษฏากร พิมพ์ตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายธนา จันขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เพชรรัว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายธีระพัฒน์ ดีเพชร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายรวิภาส ทิพดง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายเศษฐวิชญ์ เขตจำนงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายสนธิ ดาสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายสิปปกร บุษราคัม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงณัฐิดา กันหาลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์แน่น

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงมนต์นภา แก้วลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงรัตติกรณ์ โสนน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงอลิตศา กลางบัวทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา สุขทวีผลกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายปจพล สว่างพฤกษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายวรรณลภย์ สีบุญฮูง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงจิดาภา ผลภิญโญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา กล้ารอนราญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายธนากร เหล่าเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธีรพล ศรีอุทธา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายบูรพา บุษราคัม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ท้อยชัยภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกนิกนันต์ สีใส

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงบุศรินทร์ มองเพ็ชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงนุชลี ศรีอรัญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงพนิตพิชา พิมพระลับ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แปนกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชุมแวงวาป

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงหยกผกา ชาภูวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายกาจพล มุควัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายสุทธินันท์ เพชรเวียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายธนภัทร หลาบยองสี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายเมธิชัย ภักดีปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายพิชิตพงษ์ ฉวีวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงเปรมมิกา กัลยาวรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงเกวลิน เพชรคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงปญญาพร โมกขรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายณัฐ ชินอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายพีรธัช นิติพจน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายรัตพล โสภาวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายสุรชัย ลามูลชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงเกตุแก้ว โคตรชมพู

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงวาทินี ศรีเกตุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์

โคตรหลักคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คะละยาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู พงค์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายไชโย ทวยจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทันดวง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชิณวงษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ แม่ประจิตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวันวิสา แรมจบก

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายปยะ ทิพย์มณี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายอภิลักษณ์ วงภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงรจนา โชคลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หลวงเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายดลรวี สุนทรานนท์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายพัชรพล พลแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายยุทธพิชัย สวยผักแว่น

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายสหรัถ เชือตี

้ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงขวัญนภา บาริศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงชนาภา คำภูแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงปนัดดา ศรีคลัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายธนพล สมสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายธนพล หลวงเทพ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายบดินทร์ แพ่งสองคอน

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสุวิทย์ มาโสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงดาวศิริ จงรู้รอบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ สำนักวังชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงวีรยา กุลพินิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงสุวพิชชา ผลไม้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์อินทร์อยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายกิตติพร คามวัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายจักรพงษ์ นาชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายเจษฎา ชาญบุบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐกมล แก่นรักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายไตรรัตน์ ศรีคลัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายประกาศิต คุณเลิศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายศิริชัย โคตมะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายสุรัฐ วังหล้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงกัลยา แก้วมาตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายเจษฎาภร พลเคน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายศาสตรา เนืองชัยยศ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงรุ่งนภาพร มุ่งมหาด

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงอริษา แสงห้าว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายชฎายุ กุลบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายนรินทร แดงสนาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงเจนจิรา อุบลบาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงสุธาษินี แก้วสีโส

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ โยโส

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงอรวรรณ ยศมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๘ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา พรมอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงนภารัตน์ สีขัดเค้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๒
นางสาวเบญจวรรณ เทศแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๓
นางสาวชไมพร ผ่านไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๔
นางพนิตา ทัพซ้าย

๑๗/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนนำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอานันตชัย รังศรี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเด่นภูมิ นามจำป

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พรมชาลี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยามี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ คงไทย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปุญญิศา กลางวิชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายทักษินัย บุญทองใหม่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายภากร เจริญชัย

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงขวัญพิชชา แสงวิสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงสิรภัทร หลวงเทพ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๕ เด็กหญิงวชิรินทร์ทรา
เนตพนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายเจษฎา ทองขันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงพิณชนก ปอมสุวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวาสนา พุทธสะท้าน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายสิทธิโชค จำปา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟากพอง วัดท่านำพอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ สว่างพฤกษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อไผ่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายปฏิการ เวียงแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงชณัญญา จันทบุรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงวรนุช วิเวช

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมืด วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาวโคกขี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายทัตพงษ์ เมืองนนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงธัญชนก ศรีหาบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงโสธิยา โภคา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสิริประภา ซาหมู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงฐิติยา สิทธิบุ่น

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายปณณวัฒน์ มาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงจิรรินทร์ ไชยปญหา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน วัดโนนสระบัว  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายณัฐนันท์ สิทธิเสนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ ภูมิวิจิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๕๙ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายอดิเทพ เชือพล

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายเทพทัต สีผิวผาก

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงขนิษฐา คนซือ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงภัทราพร บัวใหญ่รักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร ชุมแวงวาป

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายณัฐพนธ พวงจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายชนาธร จันวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายญาโณทัย เศษวิสัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงวรรณภา กองพลอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนรินทร์ธร งาหอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงอัญชิสา คะเณย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงจรัสศรี หลักตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ชาบัว

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพัทธนันท์ พุ่มไพร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายศุภกร ด้วงทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปอมวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายรพีพัฒน์ วาโยบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงกมลพร อินทร์ธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณรงค์ฤทธ์ ศรีพรรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายณัฐกร นนตรีนอก

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายธนโชติ พรประทุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงพรไพลิน คงมังคละ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงรวิสรา นนท์ตานอก

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงพรญาณี ชัยนันท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงวรนุช โภคะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ คลังกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายรัฐรวี ลาดพล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงณิชชา เพียรทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวรายุทธ เหล่าเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายพงษ์กร ศรีพรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายภัทรพงษ์ กองทา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายนครินทร์ ศรีชุม

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงคัทลียา เดชขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายวรเมธ วงษ์ชมภู

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์กลาง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ โยธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนิรันดร์ จันทร์ศูนย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายรัชชานนท์ นามวงค์ษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงเอมมิกา แก้วหาญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา วัดไพศาล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณัตทนันท์ ชุมแวงวาป

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงเนตรนภา คำแพงศิริรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ นาซีก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีบัวบาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ วัดเลียบ  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายชนะพล หัดรัดชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงจรรยาพร ยาวะระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงพรสินี ทิพย์มณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงพิชญ์ปยา บุษราคัม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายพรรษวัฒน์ จ่าสมศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ หล้าภา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงหทัยชนก ศรีรองเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงจิราพัชร ชูเวช

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงปุณยาพร สมบูรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอภิวรรณ เกตุฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอภิชญา สาหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ชุมพล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสมอใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงปรียารัฐ พลแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงสุณิสา ชาติสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงนภัสรา นิติธรรม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงวรรณศิริ หาหนองหว้า

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงต้นตาล ยิมปรีดา

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ เกียงลม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงปณิตตา เสาแคน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายสุทิน มัญสามุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกนกพร สงวนลำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายบุนินทร์ สร้อยเสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงพัตรพิพล พรมโคตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงสายธาร สาระคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงนันทกานต์ สร้อยเสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๑ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายณัฐวัตร สาระคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงศิริพร ศรีสงคราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๗
นางสาวภาวิณี สงวนลำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟนิคซฯอุปถัมภ์ วัดศรีมงคล  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงวิยดา เหมาะราศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายณัฐพล อำมา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธนโชติ นาคอึง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา สูงสันเขต

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงรุจิรดา แก้วคำดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงเจนจิรา อำมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายลัทธพล สุขเกษม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายบริรักษ์ อ่วมสุวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายศิริพงศ์ ห้ามไทยสงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงวรรณิดา จอมคำศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น วัดสว่างอรุณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงอภิญญา ดงพาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ ค้าข้าว

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร สีทาแก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภักดีราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ จูมมาสวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายกฤษฎี สีทาแก

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายโชตินันท์ เงินขาว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายมงคลชัย พรมสีแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายปฐวิทย์ บุษราคัม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายณิชกมล อุ่นอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง วัดสุนันทาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายชโนดม มหานิยม

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยธานินทร์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ เวทฬาหาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายสุทธิพร บุตรดี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วอหล้า

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงวริยา เมืองผุย

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงนิศากร ชิตปรีชา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงประกายดาว โพธิสม

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงธีนิดา หนักแน่น ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงชนาภา เพชรคำ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงภัชราพร เกตุแก้ว

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงอาริยา ธรรมลา

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงฐิติพร บุญโคกล่าม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอโณทัย สำราญวงค์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายธนภัทร หาที ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายสถาพร สระทองแดง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์ สีลาขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงกุลธินี วงละคร

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงนำผึง

้

เมืองช้าง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงเปรมสุดา ชาวิวัฒน์

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงสิริกัลยา ทิพย์ตำแย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายธีรพงษ์ สีสันฆ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายธิเบต วงศ์สุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายวัฒนชัย พรมไตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงนวนจันทร์ คำมูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไทยน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายยุทธนา ศรีคำมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายรุ่งสิริยา มาตย์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายอัคนี แก้วหาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายไกรวิทย์ แก้วกัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายชนะชัย บุตรพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายธีรพงษ์ มโนรมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายชวลิต เพ็งสัย ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายธณูศิลป ใชยพรม

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายอภิรักษ์ คอยชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภะวะภูตานนท์

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายเกียรติยศ เรือนถิน

่

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายศุภจิต ภูวิเศษ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สังสิมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายอธิวัฒน์ โพธิสาจันทร์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงณัฐวิการ์ แสงปญญา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงวรัญญา แสนบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เวียงคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ สมรรถพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนัณธกร แก้ววิเชียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายพัชรพล มะโนรส

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงณิชา ทองสา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงศิริญา หันนำเทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาตร์วังแสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ คำพระนาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงกันต์สินี เพ็งพะจน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงอารยา ชัยบังคม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะลุน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงวิชญาดา จำรัสแนว

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนันติ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ โคตรประทุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๔ เด็กหญิงประกายมาศ
ดาสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงธัชพรรณ ชีกว้าง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบอนวิทยา วัดคำจันทราราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงญาสุมินทร์ ปอศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายกิตติพันธุ์ ค่อมสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง วัดจอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายคริษฐ์ เสือพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงวิภาดา มาตรชู

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพัตรพิมล บุตรโคตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพัชราพร กองจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงชลธิชา ทุมสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ นาไชย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงนภัสสร แก้วขาว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายธนากร บัวใหญ่รักษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปหมอก

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงธัญธร บุตรโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายอานุภาพ บุตรโม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายมงคลลาภ ศรีมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเชือก วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายภูตะวัน ผ่านวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายสถาพร สิงขาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงชลธิดา ชัยวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงธิดากร ใยแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายปญญา ดีหมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปาลสาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงรติมา ลีเฮียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงอภิญญา ทำนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา ปองคำไหล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ ชืนศิริเวช

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงภัคจิรา รืนประดู่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงพิณญาดา รักษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายปยวัช โลเด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงอังษนา นามจันทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา ห้าด่านจาก

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายวัฒชรคูณ บรรหาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักษาภายใน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายพงษกร ศรศักดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายอดิเทพ คำสาวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ วงษ์พิมล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายศราวุฒิ ศาลารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายวันเฉลิม โค้งจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี พรมแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงภาสินี กล่อมนาค

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงปารีณา ธรรมนิยม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายสุรินธร ดาบด้ามแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายชลแดน จาระ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงธนัชพร คำแดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม วัดท่าเกษมสามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงวาลิกา พึงผล

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๔๙
นางสาวเอืออังกูร

้

น้อยเชียงคูณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๐
นางสาวปวีณา พันธุระ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๑
นางสาวสุดธิดา เสริมสาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๒
นางสาวจิราพร นามวิชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๓
นางสาวอรจิรา ทุมชารี

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำนำพอง วัดทุ่งสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงอภิญญา คำมูลมาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงปยนันท์ อันทะเกตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายธนกร ศรีเชียงสา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงสุธาศิณี ศรีบุญเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงชลธิชา มูลเสนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายสุทธิวศักดิ

์

สีดาสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายก้องภพ ปญญาแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๑
นางสาววนิดา เดชสันเทียะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๒
นางสาวนิตยา วงษ์นิคม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๓
นางสาวกรกนก สิมมะลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๔
นายจักรรินทร์ ชาญกัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงพรชิตา ตุ้มวัด

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อิมสมบัติ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๗
นางสาวจิราพัชร หลักคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๘
นายดัสกร ปลันสูงเนิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๖๙
นางสาวกมลชนก ชาดวง

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวศศิธร เสมอศิลป

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๑
นางสาวอุไรวรรณ นักธรรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๒
นางสาวอรอุมา โคหนองใฮ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๓
นางสาวภัทรียา ดงใหญ่

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๔
นางสาวประภัสสร ชวนประกอบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๕
นางสาวบุษยมาศ มะณีกัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๖
นางสาวธัญญลักษณ์ เกษสุภะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๗
นางสาวอรทัย ไกรหมู

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๘
นางสาวธัญญารัตน์ แดงสีนวล

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๗๙
นางสาวสุพรรษา สาพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๐
นางสาวเบญจมาศ จินดาภู

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๑
นางสาวกิงดาว

่

ค่อมสิงห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
วัดบูรพาภิรมยาราม

 

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายยุทธนา โพธินำเทียง

์ ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงญาณัน รัตพลที

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงวรัญญา แสงรูจีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายภัทรพล เต็มทับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายวรพล กลางหนองแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ คำยอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงมนัญชยา ไชยดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายธีระภัทร์ คำภูมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี แสงมณี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายธนาวุฒิ รัตพลที

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายอภิรักษ์ หมืนหาวงศ์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิท่ามะเดือน้อย

์ ่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายพงศกร ติวสร้อย ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงสิริยากร สมมัง ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายอิสระภาพ หมีตรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ชาที

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงสุภาพร มะเดือน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายเกียรติยศ คำอาษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายธนาวุฒิ อุดทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพรชนก ชำนาญบึงแก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงเมตติญา เหล่าเทพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดบูรพาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายพงศธร แก้วมณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายสุริยะ ชวดเชือ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายยุทธนา สมไพร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีเชียงสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา คำยอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ไขศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงปนมณี ทับธานี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เหนือกอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุตาพรรณ เหนือกอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายธนภัทร ไขศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงสิริมา นามศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง วัดปาเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายวีรภัทร อามาตย์สมบัติ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายธนกร ศรีพุทธา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญบัวสิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ วัดพังคียาราม  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายศิระวิทย์ แก้วดวง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงวิสาวดี พลลาภ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายแทนไทย ทวิลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น วัดโพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงศรัณย์พร แสนนาใต้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงอภิญญา เพียดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนันติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายศุภศิลป สมศรีษะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายภานุพงษ์ คำภูเนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายอรรถพันธ์ จ่าไธสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายภัทรภณ รักชาติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ผาบเลโลกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายพิชญะ ผาบเลโลกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงวรรณวิสา อ้นชาวนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงจิราพร มุงคุณคำชาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงวนัชพร ทองเหลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหมัน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงสิริวรรณ โคตะมะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสุภัชษร ครยก

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายวรวัฒน์ ใหม่ชุม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายศุภวิชญ์ สังสิมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายศักดิภัทร แก้วอาษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงนันธวรรณ บุดตาภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิจักร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายอาทิตย์ บุญตา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงภัทรธิดา มาเหง้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายสิรภัทร แสงวงษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำจัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

่

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงลักสิกา มหาบัน

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายพิชิตพงษ์ ดอนหลักคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายอนพัช ชาภูวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ ดาศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงพรไพลิน ภูหัดสวน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงณัฐวดี เย็นประสพ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายธนพนธ์ พันธุ์ไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายระพีพัฒน์ วรรณพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจผักปก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงปนัดดา ดาสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงเศรษฐินี แสงราชา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พลายเถาะ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงธัญชนิด เจ็กจันทึก

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีเชียงสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงสุญาดา เทียนบุลระ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ยอดดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายศิธาธิภัทร์ พันเดช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงนิสา แสนศรีสม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงขีควง

้

วัดโพนทอง  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายคมกริช สูงปานเขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายจักรกฤษ เบ็ญมาศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายจิราวัช อันทะสี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บอมโคตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายรุ่งนพัฒน์ นาชัยเวท

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฐถฤตา พลมาตย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงอุมาวดี แก้ววันนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายกฤษณะ วงษ์ชัยนัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณสืบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายธนาธิป กังจำปา

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสิทธิพงศ์ ทองบาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พันขาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงชมพูนุท นามวงษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายกิตติชัย แสนสีมนต์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายจักรภพ ศรีทองสุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายธนพงษ์ โรจชนนท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายปุณยวัจน์ ภาสิต

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายเปรมประชา สาระวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายพิสิทธ์ วงชาลี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายเรืองปญญา ผิวขาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายสุริยะ วิสิลา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายศรยุทธ เดชกุมาร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชาทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายอภิเดช โนนทิง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงกาญจนา ผ่านวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงเกษมณี บุตรลานช้าง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงชนกวนันท์ ประสมศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงฐิดาภา แดงมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ ประพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงนัทพร โกกะบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงเยาวดี มาอุดม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงกฤษณา แก้วมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงข้าวขวัญ แสงมูลตรี

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ สอนบาล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงกุสุมา ขวัญสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงนันธิดา ดอกอังชัญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายธนันชัย ยังไธสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ เทวเส

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงปรียาภัทร อุตอามาตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา แซ่เอียว

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

แซงดานุช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พังจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรีสุมังค์  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงกนกนันท์ วานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ หงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทะลุน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๖๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทะหะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรคำโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวรรณภา ดำดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงศริญญา เรืองสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ปญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงอิศนิยา ซ้ายสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงชลรัตน์ดา ปดตาทะสา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายเจษฏา แสนบุดดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงเกษกนก นิตรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงจารุทรรศน์ วงศ์ภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงนวรัตน์ มีหล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงปยพร ฤทธิแก้ว

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงอนุสรา บึงมูล

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายบุรัสกร ทองยศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายพงษ์ศกร ศรีษะเกษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายพัชรพล สุการะกิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ชูคันหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ ชิดจีน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๓
นางสาววรรณวิสา ชีกว้าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงวันวิสา ทูลพุทธา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๕
นายจิรวัฒน์ ชัยสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๖
นายจักรกฤษ์ จันทพิทักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๗
นางสาวกรรณิกา วงศ์แสนคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๘
นางสาวณัฐธยาน์ แสงโทโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๒๙
นางสาววิยะดา ลาจ้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๐
นายนันทวัตน์ สันเต

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๑
นางสาวสุขฤทัย แซ่อึง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๒
นางสาวนำฝน สิงห์สนัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๓
นายภราดร วันที

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๔
นางสาวดลฤทัย ชนะเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวพิชชาภรณ์ เรียนพิษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๖
นางสาวกัลยาณี แข็งขัน

๒๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๗
นายชาตรี อดทน

๑๒/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๘
นายบุญคุ่ม กงมหา

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๓๙
นางสาวมลฤทัย พรมวัง

๒๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายกวินภพ นามไธสง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ยุทธคราม

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงนันธิยา สีลาขวา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงกชกร ชุมพล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายรพีภัทร์ บุราณวัตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคู วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โคตะมะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายศุภกร ผ่องแผ้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงศุภิสรา พาจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ สายสุด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงสุพิชญา วรรณวรรค

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงพิชชาพร ชูนำคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายนราภรณ์ ลาดนอก

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ชินอ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายประกาศิต ผลภิญโญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายนรินทร แผลติตะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา คำหว้าแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงธิรดา จอมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงพัชรา ศรีงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทรพิทักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายวิษณุ นีระกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงธนิดา ใจบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายอดิศร เชียงใต้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงมะลิฉัตร มะโฮงคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายพรชัย มะโฮงคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายสหภาพ คำแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายปยะ เมืองชา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายนันทกิจ คำคุย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายเจษฎา พันธ์ลูกท้าว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีโนนยาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายธนธรณ์ จรสายออ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายชินวัตร นาครัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายสิทธิชัย มาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงฐริการ์ ใจบุญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายจิรเดช ศรีโนนยาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายเอกราช หล้าหิบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายอภิชาติ นาคำสิงห์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีลาชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงกนกนิภา ศรีสะพุง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงมนชิตา วาวิไล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายอิทธิกรณ์ คำอ้อ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายสกล ใจหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายศรันย์ เสนำเทียง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกัมปนาท นนธนำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายวายุพัด คำอ้อ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเรียง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ มะโนรมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงปรียาพร สินราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงสิริกันยา บุญตา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงนริศรา จันทร์เทาว์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงภทรวรรณ ริศเดช

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอริสา ขันชมพู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายโทลัย พูนชำนาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงชลธิชา เคนโคก

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงใบหยก กองทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สาคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายโภคิน บุราณวัตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายวัชระ คงวุฒิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายอดิศร พิมพ์ทรายมล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงพัชราวดี บุราณวัตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงวริศรา ศิริรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วใสย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงนันทิยา แซ่โค้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงขวัญตา ศิลาเกตุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายธีรภัทร ปราบจันดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายนิธิกร ศิริรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายพีรวัฒน์ เพ็ญริยะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีสุปรีชา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงนีรวรรณ แซ่โค้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายสุรพล จันจิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายทักสิทธิ

์

แสนสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๒ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายวีรยุทธ รักษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เคนโคก

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ วัดสระชัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุ่มละมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงทองไทย กรุงสินชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงนัฐริกา คำพระแย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอุมาพร สุดสา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงกนกอร สิงห์สถิตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายนพรัตน์ ไชยพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

มาลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายบัญชา แก้ววงษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงวรัญญา พลทะจักร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ คณะวาป

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงสามิตี วงละคร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงพีรดา ใยแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงปารตี แสนแก

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดสว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายวรวิทย์ อดทน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงชนาพร ดงใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หาวงษ์ชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายณัฐพล มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายเดชณรงค์ ปทนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงเกศนี โสสม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายภาคภูมิ ต้นกันยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายอภิวัฒน์ นาสมวาส

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงปาริษา บุญสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงวิชุดา เดชแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงสุกัญญา คณะวาป

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายศิราพัตย์ ดงใหญ่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงอนุธิดา อ่อนนวล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงศิริวิมล ลีเฮือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายเพชรภักดี โพสมร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายอชิรวิทย์ เนตรสุภาพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ พลนิกาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงกนกพร โคกแปะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงสุวรรณทิพย์ พานยม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายจักรพงษ์ ตราชู

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๓ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงศิริมาศ สุริยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกรแจ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายพลากร ทัพซ้าย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงปุณยาพร เรียงเสาร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายพีรภัทร คำพระแย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายฐากูร คุนแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ วัดสองคอน  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงศิรินภา ใจ้หนองบัว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา อนารัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายวิทยา อันอาษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงณัฐกมล วงษ์ชารี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงปยมาพร จันทร์โฮม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงเกศรา คำศรีเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงถิรดา หอมลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงปานรวี ทองยศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายกุลนันท์ เนืองมัจฉา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายนิรันดร์ เวียงอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สาเกตุ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจณิสตา จริยไพบูลย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๓ เด็กหญิงจิตประภัสสร
บึงมูล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงธนัชญา สีฮาด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ซือตรง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงนลิสรา ภูมิวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงประภัสสร พัศดร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงมนัญญา เชือคมตา

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงอภิญญา มังสังคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงอภิษรา กลางหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายชญานนท์ พรจันท้าว

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายธนวุธ ทองแดง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงกัลยา วงษ์ชัยยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงกุลสตรี ชุ่มนาเสียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงณภัทร รัตนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โนนทิง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงภัชฎาพร คำมะวัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงสุภธิดา วงษ์รินยอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ พรสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญฮุง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เดิมหลิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายวชิรพงศ์ จันดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายอภิวัตร ปดลี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พันภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงอริสรา พรหมเสน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจตุพร โคกแปะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ์ ด้วงเคน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงจุฑามณี แสนไชย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงทอฝน มาตรโพธิศรี

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงทิพย์วิไล ทองโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงธนาพาพร มูลมาตย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงนฤมล จันทะปะทักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์คำปอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอรปรียา คำเหลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายธนากร ดีเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายภราดร ศรีพุทธา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงขวัญพิชชา ยอดสง่า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงทรายขวัญ อากาศไชย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงนภัทรฌา ผู้กองชนะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงวรัทยา จงนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุภัทรา วรรณวิจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายญาณาธิป แก้วอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ สำนักวังชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ติณะคัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงดวงฤทัย หาแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงธัญสิริ รัตนโชติกุลชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเบญจทิพย์ ศรีขา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงเพชรมณี บุญประสาท

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงรุ่งระวี ยินดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ มะโนแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ดียิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงสิริกันยา พรหมประดิษฐ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงสุจิตตรา มานะดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ คำภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายจักรเพชร ลาดนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพิพัฒพงษ์ ดวงจำปา

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แข็งขัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงนวรัตน์ เวียงจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงนิสากร ขาวสะอาด

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเนือนาบุญ

้

แก้วภิรมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงประภากร ศรศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงวรัทยา แสนศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี ชืนชม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงสุภาวดี สุทธศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงดวงฤทัย สุ่มมาตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงพลอย ผลทวี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เควิง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงอรุณณี วาษ์ดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพงศกร อนารัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงผัลย์ศุภา ร่มกลาง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วพิลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงวิภาดา นาบง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงวีราพร กิตค้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงอริสา ศรีสังข์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงอัญชราพร บางทราย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แพงคำฮัก

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวริศรา พินิจมนตรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๘
นายณัฐพงษ์ มาตรโพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๓๙
นายรชต โทอุทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๐
นางสาวพรรณธร พิมพ์พงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๑
นางสาวภัทรวดี เชือกุดรู

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๒
นางสาวปทมา จำปาคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๓
นางสาวพัชริดา อนุสุริยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๔
นางสาวศศิวมน คงดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๕
นางสาวสกาวเดือน พรมกัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๖
นางสาวสาธิตา อนุสุริยา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๗
นางสาวสิยากร ชัยพระอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๘
นางสาวสุกัญญา กิติมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๔๙
นางสาวอนุสราภรณ์ หาแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๐
นายธณรัตน์ สิงห์แก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๑
นายธนพร พูนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๒
นายวิเชษฐ์ เงินดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๓
นางสาวปารย์ไพลิน วิสาสังข์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๔
นางสาวเปรมฤดี เมฆวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๕
นางสาวพิชญา จันนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๖
นางสาววนิดา ทองสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๗
นางสาวสุดารัตน์ ตุ่นเบีย

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๘
นายจิรายุทธ ไชยพรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๕๙
นายนัฐวุฒิ ศรีพิจิตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๐
นายพีรวิชญ์ สอนเสน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๑
นางสาวเกศราภรณ์ แสนใชย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๒
นางสาวนาตลี ชาวเหนือ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๓
นางสาวพรพรรณ ชีกว้าง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๔
นางสาวพิยดา เนตรณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๕
นางสาวศิริมา เขียวสะอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๖
นายนราธิป ร้อยพรมมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๗
นายพงศภัค พลเยียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๘
นายเจษฎา สาขา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๖๙
นายอธิฌาวัชน์ ปนละออ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๐
นายอภิมงคล สาเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๑
นายนฤพนธ์ เมาะราษี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๒
นางสาวกัญญาทัต เหล่าเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๓
นางสาวมัณฑนา หาญอาษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๔
นางสาวสุพจนี จันทร์ฝาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๕
นายนครินทร์ บุษราคัม

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๖
นางสาวรัชนี ปราบจันดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๗
นางสาวพรรณวษา ราชำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๘
นางสาวพัชรีภรณ์ ย่อมคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๗๙
นางสาวศศินา มะณีภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๐
นางสาวกฤตยา เตียคำ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๑
นายณัฐกานต์ แน่นอุดร

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๒
นายชาคริต ทาพิลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๓
นายธวัชชัย สร้อยโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๔
นางสาวญาโณทัย พิมพ์ดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๕
นายธวัชชัย สินธพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๖
นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๗
นางสาวธิดารัตน์ สีนำเงิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๘
นางสาวชุติรัตน์ ขาวฟอม

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๘๙
นางสาวขวัญข้าว ลีเฮือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๐
นางสาวฐนัจฐา บัวเข็ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๑
นางสาวพรพิมล ไทยน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๒
นางสาวเมธาวี เหลาพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๓
นางสาวชุติมา ไพรงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๔
นางสาวอินทิรา สุขเกิด

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๕
นายอนุวัต สุทธิแสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๖
นางสาวนันธิรา เวียงประวิง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำพองศึกษา วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายพัชรดนัย ชุมพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กองทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงนภัสกร เขียวสะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงกนกพร สาริยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงต้นเทียน โปร่งพรมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงวริศรา นาทองถม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงศิรดา เดินชาบัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายพรภูมิ แข็งขัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายวีรพัตร ชมสีดา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงภิรัญญา หงษ์สีทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพอง วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน นามโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายนิรพัตร คุณขวาน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงชญาดา ภูครองทุ่ง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงสุวนันท์ กิมสันติสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ บึงโบก

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เวียงคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายปติพงศ์ ทองภูบาล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

์

วัดหนองกุง  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงไอริณ โพธิแก้ว

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายจิราพัชร แสงวงษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายจิรพัชร ปดลี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงวรรณรดา ทองมี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงกชกร ประสมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายวีรวัฒน์ ภูแสงสัน

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถาวรสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แดงน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงรวิภา เลขนอก

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดอิสาณ  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายพรชัย ราชสิทธิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงศศิวิมล พิมดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงศรัญญา เพ็งทุมมี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงจีรนันท์ โชติบ้านขาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ วัดอุทัย  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๒๙
นางเดือนนภา สุริยะ ๓/๗/๒๕๐๕ วัดสมศรี สมศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายนครินทร์ สุมาดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายปณณวัฒน์ ช้างศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายวุฒิพร แสนอาจโท

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีชาทุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงชลิดา ชาทุม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๕ เด็กหญิงประจิตรลัดดา
สีนอเนตร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ตุ้มทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงสุธิดา เขียวไกร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงสุรีภร บุคคล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายติณณภพ สิทธิจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงณิชา คงยี

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงอารยา ปจจัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายธนพล จันทรประทักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๓
นางสาวมันฑนา แสงภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๔
นางสาววรรณิดา รามอะภัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมันพิทยาคม วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายจิรพงค์ ตุ่มเมืองโดน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ระยับศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายธเนศ สีหาบง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายศุภกร สีหาบง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงจัญญาภรณ์ เพ็งโคตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงพัชรี หมีทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ นามวงศ์ษา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงสุภาพร วัฒนราษฎร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงอริสา นิตยโรจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๗๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงกวินธิดา ศรีรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายกรกฎ ชืนเพียร

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายศุภณัฐ เหมรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายณัฐพล ตะนะชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดศรีชมชืน

่

 

ขก ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงตระการตา สาราษฎร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงกัญจนพร มหาชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายธวัชชัย มันคง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงมัทนา ด้นดัน

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายชัยชนะ แก้วศรีจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ วัดศรีนวน  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายปฏิวัติ บิดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงกุลนิดา แก้วอุดม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงพนิดา พิพักพึด

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายณัฐพล สอนศรียนต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายณัชพล เดชดอนบม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายณัฐพล บรรพมิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายกมลภพ อุทธทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายธนกร ตันสันเทียะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายกฤษฎา ขาวลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายธนวิชญ์ นวรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วแสนเมือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายธนากร วิราม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายวิทวัส พันธ์วงศา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงชลรฎาภรณ์ จันทรประทักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงณัฐวดี ณ.วรรณ์เล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายวสุพล นิลวรรณา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายวีรกร ประเสริฐสังข์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายธนพนธ์ นารีจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาบง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรศร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายพีรภัทร จาริต้น

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงธวัลพร ดีสร้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงวริศรา เติมใจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงธนภา ปานนี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงชลทิพย์ แสงอ่อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายวรชิต กัณหาพิมพ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายคมน์คณิน ศิริเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงจีระนันท์ ธงชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายณัฐชนน ศิริรัตนพงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายพงษ์วรินทร์ อุริพันธุ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงหัทยา แข็งขันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายภานุพงศ์ ขัตติยะนนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงณัชชา อรรคฮาตสี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายโชคชัย วรรณแจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงดารุณี วัจนพันธุ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายศศิกานต์ ปานนี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงนฤมล แก้วกันยา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงนลินรัตน์ ศรีเสนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงพรลดา ศรีหาบง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงเสริมสุข ราชวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบง วัดสระแก้ว  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ แก้วมาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงกมลพรรณ แสงโลกี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คลังกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง วัดสระทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายธีรภัทร สีไพร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงณัฏธินันท์ สินคง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาสมตรอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงธิดา สีหะนาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงสมฤดี ยานโพธิโรจน์

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงจรรยา อุดรพันธุ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงโชติรส พลเยียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงวิลาสินี อาษานุต

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายธีรภัทร สอนเสนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงขวัญข้าว เครือแวงมน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา พวงผกา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายชวกร คำสุพรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายชาญนุวัฒน์ มลารัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายวรพล ภู่ภัทน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายรัชชานนท์ สงนอก

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายณัฐสิทธิ ปะติโก

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายโสมนัส วิชาเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวรรณภา โคดทุม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายจักริน สว่างศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง วัดสำราญนาศรี  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงธนนันท์ สุวรรณสี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงกนกอร บรรจงปรุ

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงไพรลิน บุญมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงวิลาสินี แสงประกาย

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงสโรชา ยุพงษ์

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงนันทราวดี พรศรี

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงศศิลักษณ์ บุญประสพ

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงพรนภา พูลเพิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่เอียว ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา เย็นจุรีย์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงสุธาศิณี สดใส

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงทอสิตา ปาเจือ

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงเบญจวัล สายกรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงศิริประภา สายเพีย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงกัลย์สุดา เชือชา

้

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ กันพล

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายเจตรินทร์ โนนเปลือย

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายปรเมศร์ จิรบวรโชค

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายนฤดล พันหล้า

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายอนุชา ใบเข็ม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายอานนท์ แหล่ปอง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายกฤษณะ ชมภูนุช

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายธนา ชาติอภิชิต ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายวัชรวรงค์ ดีมีวงษ์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงนันธิดา สุบันชม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ตีกา

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายวิษณุ ศรีพันดร ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงเพราพิลาศ พร้อมพรัง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงสุวรรณี นามบุดดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงชนาภา เห็มพิระ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายจุฑาเทพ มาศมงคลกุล

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายอัมรินทร์ สินทร

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายวรชิต ชาวนาเสียว

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ หมอกเรืองใส ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายกุลโรจน์ ผิวดำ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายณณฐพล คำหารพล ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายเทพธนพร แผ่นทอง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงอรปรียา ทิธรรม ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงกัญกนก เลียงมณี

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไยทอน

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๘
นางเกสร ทิทา

๑๒/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงชนัญชิดา พิมน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงปรียาพร ชำนาญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงนาตาชา เชยจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ

์

จันทรประสิทธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงสายฝน สุดน้อย

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายภูธเนศ น้อยตำแย ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายต้นตระการณ์

ทรงอาจ
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ สมสวย

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายต้นตระกูล สันติวราภัณฑ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายนฤดล เปลือยสี

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายยอดรัก มูลดี

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายนัทภูมิ ทิทา

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ ไวทำ

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงนริศรา ขุ่มด้วง

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เคลือวัลย์
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สมสา

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายเกษมรัตน์ พันโกทา

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ทับเพ็ง

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายสุริยา สิวสำแดง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายกฤษฎา อุปละมงคล

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายนพรัตน์ ทิทา

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายโกมินทร์ สุดสงคราม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายจีรนันท์ ภาวะโคตร

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายวีรพล หวายเหย

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ น้อยตำแย

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงปนิดา วงเวียน ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงขวัญทิพย์ สีสังเวช

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายธนาเทพ มีแก้ว

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายภูมรินทร์ สมบัติ

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายณรรถพล ภาวะโครต ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายธนดล สุดใจปุก ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงณัฐฐธิดา พืชผักหวาน

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงอริสา วงเวียน

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา รัตนจิตโกศล

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงเมจิ นามจำปา

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายรัฐชาติ แสงจันทร์ศรี

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายชนะชนย์ สวัสดิศรี

์

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายพุฒินันท์ คูหา

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปางิวหนองฮี

้

พรหมวิหารริการาม  

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เสคำพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาชานนท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงรัตนา มนทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ ชาญพนม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงกรกนก มุมไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายพินิจ อนุชน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงวรรณรดา เวียงวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงกนกอร สุวรรณเพชร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงทิพธัญญา แจ้งสว่าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงทอฝน ชำนาญไพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นิกรสถิตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงพิชชาพร ขืนเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายศุภเสกข์ มนทา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อุดเมืองคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน ฝายช้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงสุลิตา ธรรมสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายธนาธิป อำไพร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายวชิรวิทย์ กางเกตุ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงพิชชาพา ฐานะวัน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ฤทธิศร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายวรโชติ จันทร์วัน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายเอกพล พูลทวี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ ภักไชย

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายอนันต์ ถามูลเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงปยนุช ลาโซ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายวรวุฒิ มาปอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ

่

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงพิยดา วงษ์สำแดง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วุฒิจังหรีด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ราชอาษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงศิรดา พาที

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายอัศรินทร์ แก้วเกิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สวาชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงจิราวรรณ นูทน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายวาทิน ชมบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายพงศ์พล ส่งเสริม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายกิติพงษ์ พิมพ์โคกสูง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิสาริการณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงวรัญญา แก้วไพฑูรย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิบุ่น

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายกฤษณพงศ์ กองแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงกิตติยา ศรีแนน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงสิรินาถ ศรีแนน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงอันนา สุวรรณทร

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายนุชานนท์ สาระอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายปริชญา ราวรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงเกศรา ชายก่า

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงปยะวรรณ สีโขภาค

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายวุฒิไกร ไสวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายวิศวกร ปนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายชุติพันธ์ วระไว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายชุติพงศ์ วระไว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงสุพรรณี ปอมน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงกุลสิรา อ่อนคำหล้า

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายนันท์นภัส โพธิคำ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายฐิติกร ศรีภูมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงศุภกานต์ ฤดีกมลจิต

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บุญเทพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงบุษบา วิประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา สุตานันท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงผกาวรรณ นาราษฎร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงสุพรรณษา นามสูงเนิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายธนกฤต จันทะนาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายสรวิศ นามสมบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายแทนบุญ เหล่าภัทรเกษม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพิยะดา ปฏิสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายธนาวิทย์ คำแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายนวมินทร์ บัวแสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรสมบัติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงนฤดี มัครมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายดณุเดช ยุดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายกิตติธร ชนไพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงอริษา ปานพิมพ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายวิศรุต พงษ์ประชา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงกฤตยา มูลเสนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงฐิตาพร ช่อหนองแสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงรินรดา คงนาน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงศิรประภา พูนสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงใจสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายจักริน ขันภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายซาลามัต หมัดหมีม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายฐปกร นนทะเสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ วิรุณพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายโชคอนันต์ หวานพร้อม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายชัยนุวัฒน์ สิงห์โต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายสุทธินันท์ ประดิษศิล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงปวีณ์สุดา อาษาภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ ปองสา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิสูง

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงนงนภัส มุ่งงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายพงศกร ภาวะโคตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวิภาพร ตุ้มวัด

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายนรวีร์ มรดก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุนันท์ฑา ทำมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงศศิธร ปวีณาภรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ โฉมวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายกิงเพชร

่

เบ้าชาลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ เสมอหน้า

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุพิชญา กาญจนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายวัจน์กร ตุ๊แสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายกิตติคุณ พิลาดา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายอัษฎาวุธ คำศรีวิรักษณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา เนียมชัยภูมิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงพิชญา สานิพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงชลธิชา มีสันทัด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายธีรยุทธ ลุนบง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายอัมรินทร์ ขุนชาญโหมก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายธีรภัทร เขียวขำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปาลิตา โสวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงภัทรณิดา กองเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายผณินทร์ พิมพ์โพธิกลาง

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ หมืนสา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงศุภรดา แคนสา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายณกร ตังนารี

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ อรัญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายตะวัน ลายเมฆ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงสวรส หวานเขียง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายกิตติภูมิ กัวพิจิตร

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงอริศรา ชูแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร เชือบัณฑิต

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายเมธพนธ์ ตะวิง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายมุขพล ตะวิง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงแพรทอง โคชะดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนภสร โทอรัญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์โพธิกลาง

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงเกตุมณี ชารินทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสมิตานัน ราชมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงสุปรียา กิงสง่า

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงภริตา วาพันสุ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๖
นายมานิตย์ ปญญะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๗
นางสาวจินตนา สวนดอกไม้

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๘
นางสาวจุฑามาศ สุกสัตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๓๙
นายอภิรักษ์ อินทร์ชูวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๐
นายนำพล สมอออน

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๑
นายธวัชชัย คงเรืองศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๒
นายแซม แสนสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๓
นายอัครพล ปอมน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๔
นายพูนทรัพย์ พวงศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายวัชระ มะณีแฮด

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงเขมิกา นามสม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงแพรวมณี สุดสอาด

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงรพีภัทร กำพล

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงนวิยา บำรุงเกาะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงณิชนันท์ ชลชี

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายนิธิกร ชูจอหอ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายจักรพันธ์ เอิบสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงพัชราภา ฝายช้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงอริยา วิวัฒนวุฒิกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายสุรภาพ สังเกต

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายคธาวุฒิ กันหาลา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพรรณวดี ชัยพล

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายนฤเบศ อุทา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงตรีรัตน์ มาศรี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุนิสา อ้งมา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงพรวิภา พาพินิช

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แข็งกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายอัมรินทร์ โพธิงาม

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีพัดอน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงอคัมย์สิริ ศรีพัดอน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จิตณรงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายอภิชาต โพธิงาม

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมภิบาล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิว

้

โพธิชัยบ้านไผ่

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คะสุดใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงศริฑา สุธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงจามรี แสนตรง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนันทะมน ทาทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายธนพัฒน์ ม้าทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายธนัชชา จำปาทิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายพงษ์นพัฒน์ แรมลี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายคมสันต์ เถาพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงชนันพร ระดาสาร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายสุขประเสริฐ ทองศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงสุนิสา ลมมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชลนิชา ทักทุม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงมีนทนา วิเทหื

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายสันติภาพ สำราญสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายณัตพล ศรีนาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายนวพล ผกาลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงกรรณิกา ขุนนะเรศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์

้

โพธิชัย

์

 

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๖
นางทองเลือน

่

เวียงวงษ์
๑๒/๕/๒๔๗๐

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๗
นางเรือย สุนทอง

๙/๑๒/๒๔๘๕
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๘
นางสาวผจงพร ผิวเฝอน

๒๗/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๘๙
นางเพ็ญศรี พันสวะนัด

๑๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๐
นางถวิล กลีมจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๑
นางอนงค์ หล้าดวงดี

๔/๑๒/๒๔๙๗
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๒
นางทองจัทร์ สุนทอง ๓/๗/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๓
นางทองจันทร์ บุญช่วย

๑๒/๑/๒๔๙๗
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๔
นางหนูเพียร คำมูล ๓/๙/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๕
นายเธียรชัย สุนทอง

๑๕/๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๖
นางบัวขันธ์ จันทร์ศรี ๓/๘/๒๔๘๖ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๗
นางคำตัน เมฆรัตน์ ๓/๖/๒๔๘๙ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๘
นางบุญถิน

่

เทศน้อย
๒๕/๗/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๐๙๙
นางแต้ม เมืองโคตร

๒๘/๑/๒๔๙๗
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๐
นางสาวจรีพร คำคอน

๒๑/๓/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๑
นางพิษณีย์ ถากันหา

๑๑/๕/๒๔๙๖
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๒
นางสาวเพชรา เทือกเพีย

๒๖/๙/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายเอกรินทร์ อ่อนละมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายธนดล ไร่ขาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๘๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายปุณยวัจน์ ไร่ขาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายธนากร สีถาพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายชัชวาล เมืองแสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงปทมาพร อ่อนละมุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงจันทนา พงษ์สีมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงจิตรา พงษ์สีมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงปานวรรณ อริมัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เตียไชยสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงชิดชนก จ่าบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

พืชผักหวาน
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละว้า มงคลหลวง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายปรมัต สมีดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายธีรเดช สมีพันธ์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แวงวรรณ

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงนภสร เนืองมัจฉา

่

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายรวิชญ์ สมีแจ้ง

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงกัญญณัช สมีแจ้ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงธิติสุดา บานมีทะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพลากร อันอ่อน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายศรัญู อาดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายชิษณุ ไชยปราบ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายนราวิชญ์ รัตชาตา

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายอนุชา ประทุมสังข์

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มยิม

้

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายนพรัตน ไสยลาม

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายอติเทพ สุนนร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไสยลาม

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ปาหญ้า

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงมุฑิตา สอยโว

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายจิรภัทร น้อยบัวทิพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายสิริภพ นามจำปา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงรัชฎา ต้นทัพไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงชลลดา สมีดี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายฉัตรมงคล คล้ายคลึงมี ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ปรีแสน

๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ไพรแสน

๒๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ มะบุญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายวัชรินทร์ มงคูณแสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายอุสรา ชาปจ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายอนุวัตร พลหนองหลวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงนาถฤดี อันชำนาญ

๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงนฤมล พืชผักหวาน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงพิชญา ภาวะโคต

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงกุลนิภา พืชผักหวาน

๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงชนากานต์ แสนทวีสุข

๓๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงชลธิชา ฮาดแสนเมือง

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงเนตรนภา สมีแจ้ง

๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงปริศนา แสงผุย

๑๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พาละวิน

๒๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงรุ่งนภา คุณารักษ์

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงวรรณรดา บุญลับ

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงสินีนาฏ ทิทา

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงสุชานาถ แสงงาม

๒๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงสุมินตา เหง่าชัยภูมิ

๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงอนัญพร ชะสิงห์

๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงวไลพร ภักดา

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างแปนดอนนาแพง มัชฌิมวิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายศุภวัฒน์ มีดี ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงทิฆัมพร ถามาตโยธี

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงนิตยา มณีวงษ์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงจิรนันท์ หอมทอง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงสุภาพร หาญกล้า ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา น้อมวงค์

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงวรัญญา กำศรี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงนวพรรษ แซ่ตัง

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายนฤพล ศรีจันทร์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๖๙ เด็กชายบุญพูลประเสริฐ

ขันขวา
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายวัชระพงษ์ งามเลิศ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงเอมอร ชัยปราบ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทอนโพธิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงสุภาพร โยกแปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงจันทรา แหวนฉิมพลี

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๑ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา มาปอม

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายตะวัน ตะวันวานิช

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายนภดล เปยมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายสุธวัฒน์ แพงบุตร

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายเดชาวัต คำตา ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๐
นายวสุรัตน์ สุดรัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายศราวุธ พันธุ์เสือ

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายกิตติพงษ์ น้องคนึง ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายภัทรพล พงษ์ศรี

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงกัลยา ชาวโพธิ

์

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงศิริพร มาทา

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกิง

้

ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายสหภาพ สีภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายคุณานนท์ จันทรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ศรีบุญเรือง  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายสดายุ แซ่อึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายอนุชา พรมจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายเมธาวาส ธาตุดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายศุภสัณฑ์ จันทะหมุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายศิลา มุ่งมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ทะวะลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงสุจริตรา สุจริต

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงณัฐกมล ดำไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงนนทิยา ลาดซุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงหฤทัย วันศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงอชิรญา พลชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงวนิดา โสดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงนันท์นลิน มหาโล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงปทิตตา โสมนัส

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายจิรทีปต์ แหล่ปอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายพงษ์สุวรรณ ศิริวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายพัทรดนัย พรมจ้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายรัตนโชติ ไทยแท้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายศรราม เซ็นกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายอัครชัย ทารุกา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

วันจงคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ มูลกัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายสุพิทักษ์ ยุพิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายคมกฤษ ดงพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายณัชพล ไพรสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายวันทา วันสี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายนราธิป อาเก็บ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายธินกรณ์ มูลหอม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายศิวนนท์ ใจหาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายเจษฎาพร โคตรชะดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดวงไกรแฝง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงธันยพร อุดม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงตุลยา ปุยกวาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงณัฐชา มาบุดดา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อันภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงปยะอร งามบาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงสิริมล คำยอด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงพิยดา นามมนตรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายธีรภัทร หมืนศรี

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายพรชัย เหล่าภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายศุภกิตต์ เจนเชียวชาญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไกยะสวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายธรรมรักษ์ อ่อนเอือน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายจักรพล โปดนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงวรกาญจน์ โสเขียว

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงวีราพร เพิมสมบูรณ์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงอรนลิน อัฒจักร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงวณิชชา พลเมืองหล้า

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงธีระสุดา แมนเมธี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงคัทลียา ปะลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงศศิธร แสนสูง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงชลรดา เทพจัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงณิชา ดีศรีเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายมงคล ธาตุดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายเกริกเกียรติ จะมะรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายจิระโชติ มูลหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายเดชฤทธิ

์

มูลลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายภูวดล ยุพิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายภาณุพงศ์ สมศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิงาม

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายสุดสาคร โสมนัส

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายอนุชา ยะกาเม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายชัยพฤกษ์ มูลราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สิโล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายนครินทร์ สุนทร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายสุวัฒนา สุขีตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายชานันท์ โคโตสี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายภูมินทร์ ธรรมวิเศษ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พรมพันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายนัฐพงษ์ บุสำโรง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายธีระพงษ์ ท้ายรักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายเจษฏาพร มูลหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงชลิดา ขอนกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนปุย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงปนัดดา วันเฮียง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงปฐมาวดี จรูญแสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงจิระนันท์ โสมนัส

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงเกษมณี ชาจันดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงฐานิชา เวชกรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงเกศกนก ชาจันดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พุทธวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ สันพลี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายเสาวภาพ ทัดถา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ วรรณศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายชาญณรงค์ สุนทร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายชัยมงคล แก้วสระ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายณภัทร แหล่ปอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายกฤษดา ชารีกัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายพงษ์ศกร ราชจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายอัครพงษ์ บุญช่วย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงกมลชนก ขอนดู่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๔ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงชญาภา สาครขันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงปยะธิดา เซ็นกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงปนัดดา ศิริแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงพรพรรณ โสเขียว

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงศรินญา พันธ์เมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุขา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงระพีพรรณ ขอนยาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงวนิชชา ยุพิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงวรัญญา สิงปสสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงวรพร แซ่อึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงจินตนา โพงขุนทศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงพรชิตา วังแก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงวิชุดา วันสี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงยุภาวดี พรเสด็จนันท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายวุฒิชัย หวานแท้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กลำฟอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายวีระพงษ์ นาดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายภูวดล ธัมโคตร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายกฤษฎา แก้วกันยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วันสี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงวันวิสา แก้วกันยา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา คอนทวน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงสุนิสา อะสุรินทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชาแท่น

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงพนิดา จัดไพรบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุนิสา ศิริบุรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงธิญาดา สมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตะลิงไธสง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา โคโตสี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงปยะดา พิมี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงรัชณีนาฎ วิดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงประภาศิริ ผาสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงเพียงขวัญ กลวยสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงจิรประภา แก้วกาสี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ราชาโฮม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงศิรประภา บุตรดีหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงสุภาวดี สีเล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายกัณฑ์เอนก บรรเทาพิษ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายพีระพัฒน์ ดาวังปา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุจิรา สมบัติ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา วิดี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมศรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายธีรภัทร์ อินทิราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปาประชาบำรุง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงศิรประภา ศรีสุนนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงปาณิสรา พลึกรุ่งโรจน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงปณิศรา ภีสระ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ทักทุม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดีรักษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายปรวุฒิ ประพัฒศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายภูธเนศ ลุดทา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายภูณภัทร นำภา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายวันชัย หมืนแก้ว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง สามัคคี  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายชินกร เสนาราช

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายธีรภัทร คงทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงวณิชณา วามะลุน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงกชกร พืชผักหวาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายวุฒินันท์ เติมตัวรัมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายเอกรัตน์ ศรีวิชา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายศุภณัฐ รอบแคว้น

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงจิตติภัทรา สายจำปา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงรัทราวิตรา จำวัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงสโรชา ฝายปด

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง อรัญญาวาส  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายวายุ น้อยหว้า

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ การาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงญาณิศา นานอก ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา คำหวาน

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงณิชานาฎ จูมคอม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงพรพิมล มอพิมาย

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทัน พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๖ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงญาณิศา รัตนแสนศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงพรฐิพารัตน์ ตุ่มฉิม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงวณิชยา นุศรีวอ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงไพรินทร์ แสนชัยวงษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงบงกชธร พรมเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายกัมพล วงษ์วรรณ์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายณฐดนย์ มังคัง

่ ่

๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายภคเนตร เชือจันทร์อัด

้

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายอัมรินทร์ สุวรรณขาวดี

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ คณะวาป

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายภาคิน พูนกลาง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธวัชชัย คำเมือง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายธิติวุฒิ เล็กน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงภัคจิรา บุตรพรม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดา แนมเนียน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงสุชาดา แสนยางนอก

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงชนิกานต์ คงรัมย์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงสุชานัน สืบเทพ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายธนดล เส่าร่อน

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายณัฐพล ปุยนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๐
นางสาววิมล จำปานิล

๑๓/๔/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงณัฐติกา แก่นพิมพ์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายศักดิชัย

์

หนูหล้า
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงนันทนุช ไสวดี

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษสิงห์

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงสุธาสินี ทึกขุนทด

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงปยธิดา ศรีบุดดา

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงธิมาพร ทองจีน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงอุมากร สินทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายวายุ ชนะน้อย

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายมงคล มูลกัน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงฌาณิกา เศษมา

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ พานเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เทวเส

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายจักรกรินทร์ พระโคตร ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๗ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายต้นกล้า แสนหล้า

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายปกฤษ อึนพวง

้

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายศตพร มีคำทอง

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ จำพร

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงวริศรา มีคำทอง

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงวาสนา แสนหล้า

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงจิราพร พุดกี

้

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชารีมุ้ย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงบุษยพัสตร์ มีคำทอง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ มีคำทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ลาลเพ็ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายพีรวัฒน์ แดงสุข

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงปราณปริยา จรักกลา ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายปวริศร์ วงศ์พระจันทร์

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายสมชาย สายเครือบุญ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายอนุรัก วงศ์ม่วย

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๑
นายชินกร จันทร์พรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๒
นางสาวจุฑามาศ ผาดจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๓
นางสาวฐิดาภรณ์ ช่วยด้วง

๒๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๔
นางสาวพรนภา ตาดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๕
นางสาววรนิษฐา ธรรมแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย ศิริทรงธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายจิรายุ ทุมพัง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายฉัตรมงคล ภูสีนาค

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายฐิติพงศ์ พร้อมพรัง

่

๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายนารากร หาญสุโพธิ

์

๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายเมธานันท์ ชานุบาล

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายอชิระวัฒน์ วงษ์ผ่าน

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงจีรนันท์ โงนสันเทียะ

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงทิฆัมพร หอมอ่อน

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ โกกิลารัตน์ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พะเลียง ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงวรัณยา แก่นพิมพ์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงอัญชลีพร ซาซุม ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ฤทธิยา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายทัศน์พล อ้นอำลา

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหว้า สวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๘ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายวีระยุทธ กาละพันธ์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายพีระภัทร บางสันเทียะ

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายรัฐพงษ์ อินทร์นาง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุทธะสุริยะ

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายธนากร แพงศรี

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายธนภัทร คมขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงกาญจนา ศรีจันทร์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงปรียาพร ปองนิล ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์ดำ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายอัครพงษ์ อัคคะ

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายศักดินฤน

์

แหล่ปอง
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชินรัมย์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายพศิน ประเสริฐภักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายสันติสุข สุขเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายพัชรกร มุ่งมา

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงอัญญานี จำรัสราพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงปทมา รวมธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงพิชญาพร พิมพ์ดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงศุภิสรา จันทวาลย์

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศิริพันธ์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงเนตรนภา ศิริพันธ์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงวรรวิสา เจนการณ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงนัดชากร เสโส

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขกะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายบัลลังก์เมฆ ญาติวงษ์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายนนทนันท์ อันธะเกตุ

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงอภิญญา ปากเมย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงธนาภา ศรีบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สวรรค์  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพรนัชชา พระเรียง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ นามคำมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงอารยา มาตรจินดา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา แทเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายสหรัฐ กองสี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

โพธิศรี

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงไอลดา ชัยกล้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามปอมประชานุกูล สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๙๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนสะอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายสารรินทร์ สวัสดิโพธิ

์ ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนตา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงปุณยาภา แสนงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ลาดโฮม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงจารุนันท์ มูลแก่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายพิทักษ์วงศ์ พลมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ จันทร์ปา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงภัทรพรรณ มูลแก่น

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สุมังคลาราม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ สีหามายา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายธีวัชนัย ตาติจันทร์

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายศวัสกร ทาสี

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายพีรพงษ์ แสนผุ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายกฤษนัส ผาทอง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายณัฐดนัย ปะวะโท

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายจักรพงษ์ เขียวสนาม

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายรัฐศาสน์ น่วมคำ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายกรสกนธ์ จันทร์เวิน

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายธนกร พุทไธสง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายจารุวัฒน์ กะลาม

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายภูวนัย ลุนชัยศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายวัชรากร คำศิริ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงกรกนก ผ่ายนอก

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงโสรยา ปะผาลา ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงวรรณพร ฉายมะณีรักษ์

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงประภัสสร ปะละกัง

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงณีรนุช ดำรงชาติ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ เทศต้อม

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงสุพรรณนิสา ทิณบุตร

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงศศิวิมล โพธิศรี

์

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงพัชรพร ปุระยะโก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงฑิทัมพร รูปขันธ์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายธนากร โพนทอง

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายธีรวัฒน์ อิทธิแสน ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ประไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายเตวิตษ์ นิลนาถ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุขประทัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายก้องภพ สวายน้อย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายศุภกิต แสงจันดา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงผกาวรรณ ยัดไธสง

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงพิมพิศา เทพผาย

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย พยุงวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงอรอุมา แก่วหนองแก

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกน้อย โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๘
นางสาวอินทิพร ดาเยอ

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายปรีชา ทาทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายวีรวัฒน์ ประพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ ทับหัวหนอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๒
นางกนกวรรณ นาภู่

๗/๐๕/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายกมลชัย เสนาวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายจารุเดช สุดโต

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายชิน นวลหงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายปยะวัตร ประพันธ์

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายศุภเศกข์ โสภาประทุม

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วอาษา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ขันแก้ว ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงเปรมมิกา ผ่ายนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงพรกนก น้องคนึง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ศิริมงกด ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงสุมิตรา บุตะเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงหยกผกา รอดวินิจ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงธนกชพร ประพันธ์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงกิติยา ชินวงษ์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังม่วง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายเจษฎากร นิลชา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ บุษดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงกัญญาดา ขันเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญดี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงนฤภร เถาหมอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงปรียานันท์ แก้วบัวดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงปวีณ์นุช ปะโมโท

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงปาริตา มาลุนัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๑ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงปยรัตน์ จำนงพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงพรกนก ชูเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงภัคจิรา ดีแปน

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงยลรดี แก่นพรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ สมภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงสุชาดา จำปาแก้ว ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายพัลลภ มาซา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายนนทกร ทดหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายประสบชัย ชัยศิริ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงจันจิรา จันทาสี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ปสสาวะโว

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายทีปกร สอนเสนา

๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายกวี สีนวนผ่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายชานนท์ เสือน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายตะวัน อ้วนสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงรัตนาวลี ปสสาวเท

๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงจริญญา พูลมาก

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทียงดี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงสุชัญญา มาโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายอรรถพล ศิลปกอบ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แก่นพรม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายเดชพนต์ แก่นวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงชลิดา ครองยศ

๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านส้มปอย โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายพิพัฒน์ สมอหมอบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายชัยชนะ ลัทธโล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายธวัฒชัย สงฆัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายธนวัตน์ สิงห์เดช

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงจิณห์จุฑา พรมแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงณภัสนันท์ ขุ่มด้วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงกนกพร หาดจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงวิภาดา สมน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงเมธาวี ศรเทพา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงศิราพร สิงห์เหม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงธนิดา สุทธิ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๐
นางสาวกัญฐณา สุดโต ๑/๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๑
นายณัฐวุฒิ ภาวโคตร

๑๒/๙/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านโสกนาค โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายทักษ์ดนัย สมอนา

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายธีรวัฒน์ มาศรี

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงนุชธิดา วิจันทอน

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงจิณห์จุฑา สมอคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโปง โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ หงษ์มณี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายอิทธิกร ชัยคณิช

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายธนากร แก้วอาษา ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายภาคภูมิ สาสิทธิ

์

๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายปภังกร สุวรรณโคตร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยภูมูล

๒๘/๒๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงนิติญา ชมภู

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายมินธาดา อาสานอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงนภธิดี ไวว่อง

๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยแร่ โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายสุธนัย แก้วอาษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๖
นายณัฐวุฒิ ศิรินารถ

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๗
นายสันติ โตนดนอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๘
นายสุทัศน์ ทองดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๗๙
นางสาวชลดา บัวจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๐
นางสาวธิดาพร ทองลุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๑
นางสาวประกายทิพย์

สุริรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๒
นางสาววนิดา คาตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๓
นางสาวสมฤดี เสรชฐี

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๔
นายเมธาสิทธิ

์

ดาวลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๕
นายวราวุธ ปสสาวะสัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๖
นายวีรยุทธ พงษ์สระพัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๗
นายอภิวัฒน์ ชัยภูมูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๘
นางสาวคณัญณภา คำเมือง

๒๘/๑๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๘๙
นางสาวฐณัชชา เกตชาติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาวฐิติพร สระพล

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๑
นางสาวณัฐธยา ขันอาษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๒
นางสาวพิกุล ควินัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๓
นางสาวมุกดา แทนสอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๔
นางสาววิมลมาศ หล้ากัณหา

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๕
นางสาวสุภัสสรา จงร่วมกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๖
นางสาวอลีนา วิลาชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๗
นางสาวเสาวลักษณ์ เจือจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๘
นายกิตติศักดิ

์

นนท์เสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๕๙๙
นายจักรี นาคูณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๐
นายณัฐพล โพธิแสน

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๑
นายไพรทอง เสริมนา

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๒
นายมนัส ดวงมาลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๓
นายสุพิชัย ไสปน

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๔
นายอนุสรณ์ แก่นพรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๕
นางสาวพิมพ์ใจ โคยะบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๖
นายธีรศักดิ

์

สีขอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๗
นางสาวลักษิกา แก้วอาษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๘
นางสาววิยะดา มะลิโฆ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๐๙
นางสาวอรนุช พลเมืองดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๐
นายกัมพล พรมมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๑
นางสาวศิรินพร ปสสาวะเน

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๒
นายณัฐพล ดอกไม้

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๓
นายธีรศักดิ

์

สิงห์คง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๔
นายอนุรักษ์ บัวหล้า

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๕
นางสาวศิริรัตน์ พลโต

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๖
นางสาวสุกัญญา วงษ์ละคร

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๗
นางสาวชลธิชา โลเกตุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๘
นางสาวชุติมา ปสสาวะสังค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๑๙
นางสาวดวงกมล พรมดวงสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๐
นางสาวปาริฉัตร ชัยภูมูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๑
นางสาวอารียา นนท์เสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๒
นายตะวัน พรมดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๓
นางสาวกฤติยาณี จูบมะโน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๔
นางสาวชลิตา มะลิโฆ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๕
นางสาวทอฝน สมีพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๖
นางสาวธนพรรณ สีขอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๗
นางสาวนภัสสร ศิลปประกอบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๘
นางสาวนลินทิพย์ หยาเตียน

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๒๙
นางสาวบุรันทา ติงยะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๔ / ๑๖๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๐
นางสาวระพีพร มะลิโฆ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๑
นางสาวสิริตรี พันโยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๒
นางสาวอริสา เรืองโภชน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๓
นายไนยชน สอนเคน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๔
นายปฏิพาน พูนไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๕
นายสิทธิผล บุตรวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๖
นายสุเมธา โสบ้านบัว

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๗
นางสาวธัญญาพร แตกหนองโน

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๘
นางสาววิภาพร แก้วอาสา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายกันตพัฒน์ พิมดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายเกษมศักดิ

์

เทียบเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายฐิตัฒนา อินบรรเลง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายฑิตกุล แก่นพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายพัชรพี หงษ์พรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายภูชิต แพงจ่อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายภูมินทร์ คำจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายวัชรพล สอนสี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายศราวุธ ศรีสุรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายอดิเทพ เวียงอินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงณัฐริณี สีขอน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงปฏิฏญา ปะละกัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงมยุรั สุริรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงศศิกานต์ พิศวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จินโจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ประโคทัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงสุมาลี สาระพรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงอภิวัลย์ เทือกสีบุญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงอรปรีญา สีหามาตย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงอรวี ปสสาวะเท

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงพรภิมล พานิชชา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายเกียรติพงษ์ ปะละกัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ โคคร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายเทวราช ปสสาวะเท

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายธีรภัทร แก่นวงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายเนวินต้า ทบวิชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายปรัตถกร ทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายปริวัฒน์ สนิทลุน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายมารุต จันทะโชติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายวุฒธิรัตน์ บัวระบัดทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายอดิเทพ แก่นพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๐ เด็กหญิงกฤษดาอัญญา
สารชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนนเสนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงชลดา โทแหล่ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงธนาภา ลาเบาะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงธัญยพร วงศ์สมบัติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงนาฏนารี จริงระ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปะนระกัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ดีกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทะนวนรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงอินทิรา อินคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายไชยา สีขอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายณัชพล จำนงพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปสสาวะเน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายธีรวัต โพธิงาม

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายประดิภัทร์ คะณะพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายรังสิมันตุ์ พันแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายอดิเทพ มาสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายอภิเดช แก้ววันทา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงชลนิชา ด้วงพิทักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงชฎาพร ปองปดชา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงณัฐวดี พุทบุรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงดวงพร บัวจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ โคตรโย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงบุตรสตรี ศรีบุญเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไฝสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงวิชชากร พุธไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายกิตติภัฏ มะธิปไข

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายกิตธนาภณ คำเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายชญานันต์ แวดไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายธนายุต ปูแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายมิงขวัญ

่

วรรณะประภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายยุทธนา เจริญใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายสมบูรณ์ มากอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายสุมินต์ธวัฒน์ คงประจบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายอดิศร พาพิทักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาบบัว

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงกันยาพร แก่นพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงจารุชา พลไชยขา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงชนากานต์ แวดไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พุทบุรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงนฤมล สัจจา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงนิชกานต์ หยาเตียน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงพิยะดา ยางทุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงพิยะดา แทนเตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงเฟองฟา สีเทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงภรณ์ธิดา นามโคตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ละคร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงอรพรรณ แก้วอาษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงอรวรรณ ไชยดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงอภัสรา ยวงแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๐
นางรัญจวน แคนติ

๖/๐๑/๒๕๑๓
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๑
นายทศพล บรรยง

๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๒
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยบัง

๑๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๓
นายสมเด็จ น้อยตำแย

๑๑/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๔
นางนิภาพันธ์ ประตา

๑๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๕
นางสาวสีไพร สีขอน

๑/๐๖/๒๕๑๙
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๖
นางสาวเทวี โฉมงาม

๓/๐๘/๒๕๑๙
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๗
นางสาวนพัชรพร มาลา

๑๑/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๘
นางสาวพัฒณ์นรี พงษ์ประยูร

๒/๐๒/๒๕๒๕
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๒๙
นายอนุชา สายสิงห์

๒/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๐
นางสาวปาริชาติ ประวันตา

๑๐/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๑
นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๒
นางสาวอัญชลี สกุลอินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๓
นางสาวระพีพร พันธ์สะอาง

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๔
นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย ๗/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๕
นางสาวสุภาภรณ์ จัตุชัย

๔/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๖
นางทิพย์วัล ปดลี

๕/๐๒/๒๕๒๖
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๗
นางรัตนาพร น้อยลำ

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๘
นางสาวเมธยา พลพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๓๙
นายยุทธนา เกียงขวา

๔/๐๕/๒๕๒๒
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๐
นางสาวธัญญารัตนื เอียมศรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๑
นางรัศมี มณีจักร

๑/๐๘/๒๕๒๘
โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๒
นางสาวทัศนีย์ บริบาล

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนเปอยน้อยศึกษา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายอภิปรัชญา สุภัทรากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงนภธิดี อาคะจักร์ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายณัฐพล ชมพู

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายกอบบุญ เผือกโสภา

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงธาวิณี แก้วอาษา

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงศกุลตลา ผุภูเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โชติการาม  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงเกศิณี น้อยศรี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
วัดชลขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงอาริยา อูปแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายอันวา จ้ายหนองบัว

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายภัทรภณ สุขหลวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

วัดชลขันธ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๓
นางสาวครุฑชาติ ธรรมพิชิตศึก

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๔
นางสาววรรณพร ชุมไธสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๕
นางสาวอิสริยา อุนโล

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๖
นางสาวนิภาพร งอกไข่นำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๗
นางสาวพิมพิศา หมวดเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๘
นางสาวศศิประภา ประโพธานัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงสิรินนารถ ไสวงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๐
นางสาวสุพรรษา ไปดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๑
นายภีรพัฒน์ คงสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๒
นางสาวสุปรียา พลอยไทย

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๓
นายธีระพงษ์ สาพา

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๔
นางสาวรติมา ปตาระโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๕
นางสาวเพ็ญวิสา เพ็งพลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๖
นางสาวรุ่งนภา นวลจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๗
นายอดิศร พรมแสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนข่าวิทยา วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายอดิษร ศรีชุม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงเทพธิดา พิมลนอก

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายภัทรพล ฤทธิค่อม

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา กาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตะโก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายวุฒินันท์ โพธานะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายภูวนัย จเชนรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงชลิตา สิงห์เสนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงพัชรี สุดสงคราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายสิริมงคล จันทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงอรรัมภา ทักษิณ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงศิญาภรณ์ สุคนธมาลย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายธีรนันท์ เงินจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงยุพาวรรณ ด้วงชมพู

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงอรอนงค์ อันมาก

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายธนากร วัดแผ่นลำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงนาตาซา มลิวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีบุดดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงชนัญชิดา จิตนอก

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงณิชา ทิพย์สีราช

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พุทธเนตร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันมณี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ สุริยวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงนัทตะวัน ลุนดาพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมวิเศษ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ธรรมหน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ อ่อนศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา อรเวียง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ลิวกระโทก

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายณัฐพล ชาวทองหลาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายปติพัฒน์ คุณมะโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เงินจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงจิดาภา พอกสนิท

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายกฤษณนนท์ แสนบุญศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายเกษมสันต์ อะโน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ งามเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายธนดล ทองนาแก

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายธนากร เพิกนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๐๙ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายรติพงษ์ สีกุด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ ผาดนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายสิรายุทธ อุ่นเวียง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายสัญญา ไวสาหลง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงกนกกร อิศรา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา ช่วงไธสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ พิมพาสูง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณกลาง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ คำแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายสุภเวช ติกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝายสามัคคี
วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายทัตพงษ์ ชำกูล

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายนนธกาล ศิริเวช

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายบริบูรณ์ เดนโม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายพชร อำไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงวรัญญา บรรเทาทุกข์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพร้าว-บูรณะ วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายวุฒิชัย เพียรแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงอชิรญา สวัสดิผล

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงสุพรรณษา สืบสำราญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงอมิตา รุ่งเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงฟารุ่งรัตน มีหนู

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงบุรพร ชาวทองหลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายเขต นวนนอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายธนพล ราศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายภานุพงษ์ อินนันใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายธีร์ธวัช วันจงคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายรพิพัฒน์ ปานาราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ กองเศษ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงสุวนันท์ กดนอก

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ราศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายธนธรณ์ พิมพ์เสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ชุ่มอินทร์จักร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กชายธนดล หางลาสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงสิริยากร เถือนมูล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา มัครมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงอัญมณีฉาย บัววิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงจิรวรรณ สีเน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันรัฐบาล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายชาคริต จันทึก

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายนิธิทัศน์ สมหวัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงนันทิดา แก้วมณีย์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงนภัสสร จันทารัก

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายวรายุทธ์ วงค์ลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 2 วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายสิริโชค สีลาหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายมนตรี มาลินทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายประสิทธิ

์

พลมาดีกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

วัดเนกขัมมาภิรมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายพีระศักดิ

์

รังสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายศุภนิมิต ปองดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายสิทธิพล ดีรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายอนุชา ปานาราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงนิศากร สวัสดิกสิน

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายจิระศักดิ

์

ปุเรนเต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงพรรณผกา ราชคง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายปณิธาน สืบสำราญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงรุ่งนภา มะกา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงวรนุช แสงบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงนรินรัตน์ ปาปะกัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายธีรพันธ์ ปุเรนเต

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายศรายุธ ทองเพือง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายศุภกรณ์ กล้าหาญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายเอกราช พึงพิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงชุตินันท์ จังหวะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงณัฐชา พาเมืองพล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงณิศาชล เหง่าแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงปาลิดา บุขุนทด

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงวัชชิราพร เกตุพิบูลย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๐
นางสาวเสาวภา โอภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงอรอุมา ศรีแสงอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายก้องภพ บุตรรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๓
นายเดชฤทธิ

์

สิงห์เสนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๔
นายนพดล วรรณพิบูลย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ พูลเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๖
นางสาวอรุณี อินลุน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระแสพัฒนา วัดมิงเมืองพลาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงณฐินันท์ นาซาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายกฤติเดช ตาติยะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา สีม่วง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา วันนิวาด

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา พลช่วย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายศตวรรษ ประดิษฐ์จา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายธนโชติ ขุนจร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายวชิราวุธ นาอุดม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงวิภาวี ประชาริโก

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงสุภาพร จูน้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา วัดเวฬุวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงเจมจิรา ลวงกระโทก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงฉัตรธิดา พาที

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงอรัญญา พรมมันทา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงปาณิศา ชัยวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายกิตติกร จันนามอม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายกฤติพงศ์ มารมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายภัชฑ์ธรเอก จันทาหนู

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงกนกอร แก้วคูณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายศราวุฒิ ไกรศร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ นามพิเศษ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายสิทธิพล ระดาภรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายสุมิตร ลุนพงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงนัฑริกา ศรีสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง วัดศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายอาทิตย์ กุลวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายสมเกียรติ จันทมาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกัลยากร จันทาทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายกฤษดา ด้วงศาลา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงอรดา กระทุ่มนอก

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงมลทิรา ถุงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายนิรุธ ชุมดาวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายสุภณัฐ ศรีสุภะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายอุดรชัย มิสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงภัทรา อินทรวิชา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา เกตุพิบูลย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงสกาวเดือน ชุมผาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โคตชัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงญาณิศา สร้อยกุดเรือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา แวดไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สำนักโนน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายณัฐกรณ์ เกิดวิถี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายธีรวัฒน์ แว่นไธสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายชยานนท์ มหาชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายพีระพัฒน์ สมจิตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพลอยนรินท์ ยอดทหาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ วงศ์อินทร์อยู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายกฤษณะ สังสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

วัดศิริชัย  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปุริโส
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายวีระศักดิ

์

อัสภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที 206

่

วัดสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เตียวหุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายภานุพงศ์ โคตรมิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายรุ่งภพ ทองดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายอนุพงศ์ ศรีชุม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายอาทิตย์ บุญเรียง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงนราทิพย์ รอดศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงมาริยา ภูมหา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงเพชรลดา พันธ์งาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงเอวิตรา พิชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายณรงค์เดช กองศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายกิตติพจน์ อินทะมาตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายวีระพล เทพภูบาล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงสายธาร ศรีกล่อม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายบุลิน ฝายเปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุพิกุล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงรุ่งการดา จิตรเพิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา วัดสีสะปาวัน  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายญาณภัทร สวาสดินา

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงปาลิตา ปองดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงนิตินัดดา กางโงน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงศศิธร โพยนอก

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายธนกฤต เลิศวิรุฬห์กุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายวีรภัทร อินทร์จูม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงกมลชนก วันสา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายวัชรพล ศรีด้วง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายศราวุธ บุญใบ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายอภินันท์ โพธิพันไม้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายภากร เจียมประโคน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายธิเบต คอกศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายปริญญา ไปแดน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายฟาใส ภูสังข์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายกฤษฎา มาสวนจิก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายนิรวิทธ์ พันมูล

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายตระการ หล้าคำคง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายพิทักษ์ เรืองเสนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายนันทภูมิ ชิดนอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายกิตติกร จำเนียร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายชนะศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายณัฐวัตร สังฆะรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายอานนท์ ลุนกำพี

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายพีระพัฒน์ เทียบศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายธนชัย ทาบคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายประสงค์ศักดิ

์

วิเศษแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายจักรกฤษ ปุราทานัง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ วัดอินทร์แปลง  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๐
นายจักรพันธ์ วิเศษฏศักดิ

์

๖/๐๖/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๑
นายไสว เพชรบุรี

๒๒/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๒
นายชาติชาย แซ่นา

๗/๐๗/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๓
นายสุรัตน์ จันทะคุณ

๒๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๔
นายนพดล แสงขาว

๙/๑๐/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๕
นายไกรสร บับภาเอก

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอพล สว่างอารมย์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงพศิกา เฉือยกลาง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงศิรันญา จันทพิมพ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง สว่างอารมณ์  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๘
นายธนกฤต ธรรมประโชติ

๐๕/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๗๙
นายปยะชาติ เรืองเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๑๘

กศน.อำเภอภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายชนินทร์ ขนตา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำซำ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงสุภัสสร คำเบ้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานำซำ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายธนาการ แซ่รี

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานำซำ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงพิชฌาภา นวลมา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานำซำ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายก้องภพ เต็มผล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงวันวิสา สีเสือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงชนาพร เนียมอ้ม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงปนแก้ว โงนมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงมุธิตา เชือปรีชา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงมัธฌิมา สืบสนธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงวิชญาพร มะลิดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงคริษฐา เบ็ญพรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคอม ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายสิทธิพล โทนเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายนันทภัทร ปลืมวงษ์

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงสุพิชฌา เคหาห้วย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ประภา สิงห์อาจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงบุณยาพร ผู้นวนงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงวิมวิภา ภูมิคอนสาร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงพิยดา ติดโนน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ประจักเมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงกันยรัตน์ ภูกาสอน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงพัชรียา นรายศร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงอโสรยา สารเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงดวงเดือน เหล่าก้อนคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงบุสบา ศรีกันหา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายพายุ สีหาพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายอัจฉรีย์ ทองไทย ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายสุทธินัย ขุนพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ กองอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี บัวประชุม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงวรัญญา มาเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงปาลิตา ไมขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายยศพล นามวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายณัฐภัทร์ อาดสม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายชัยมงคล เบญจพรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงณัฐริกา จองวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายสิทธิกร ต้นภูเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสนแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงศิริพจนี ลีคะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายฐาปนพงศ์ เรืองเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงพิณชนก หล้าแสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงนลินนภา ชุมพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงพรนัชชา มากอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากล้วย ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายชาคริต ทึงสร้างแปน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายพีรภัทร วงษ์คำจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายวิชิต หาญกล้า

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายปวีณ รินอุด

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงพิมพิศา ดีนิล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ นวลบุญมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายพัชรพล ศรีบุญเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายทินกร บุญโฮม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ หาญคำเถือน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายวัชรินทร์ แก้วอำภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายอิทธิกร อินกอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายเมษา เค้พวง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แกมคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงตะวัน ตอนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุกัญญา มามือ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
ยศสุพรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงวารุณี เปงคอนสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงศศิธร แก้วคอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงพนิดา เค้นา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงปรีกมล เจียมภูเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงวาสนา เชือสกล

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูผาม่าน ท่ากระบือ  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายปยวุฒิ แก้วกาหนัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงภัทรภร คงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงศศิธร นาคพูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายศักดิธัช แสงแป

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อุทัยนิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงอภิญญา วิศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงญาณิศา สิงห์สำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายกฤษดากรณ์ ตรงด่านกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายฉัตรมงคล ชาเคน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงธัญญานุช อันทะปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงชลลดา โทตันคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงมณทิรา เชือพรมมา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงมลธิรา ฆ้องบ้านโข้ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงศุทธินี แสนบุญลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงศศินา ใจเพียร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายธนภูมิ สัมมานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงสิรามล สิงห์ขาพา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายสุปรีชา ชรากาหมุด

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ อึงจันทร์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงวิภาพร ไพรพฤกษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา จันทะละสิต

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายภูธเนศร์ พรมศาสตร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงพัชรพร ดรบ้านเขียว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงศศิธร สมเฉียงใต้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายธวัชชัย เชือพรมมา

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงสุภาเวียง สีเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายพงษ์ดนัย โพธิพันธ์ไมล์

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายเจษฎา เหมขุยิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ บุญไตรย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงกุสมา ไกลมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงทิพย์อาภา แหวนทองจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๕ เด็กหญิงวรรณศิรินภา
แสงพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงไปรยา โสดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงธัญภาดา ศรีทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายภูมรินทร์ กำดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายอภิวัฒน์ การินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระบาท วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงษ์เศวตมนตรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงษ์เศวตมนตรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัน วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายวัชรินทร์ แก้วกาบิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงนันทนัช คำโนนเขียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา วัดแก้วสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงปยะนุช ธรรมศิลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงมุจลิน หินเทา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญไตรย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงทักษิณา สีทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงสุวิมล สุวรรณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา แอแดง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงจันจิรา ทับทิม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงวิภา ปุมศิลป

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาวประสงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงพิยดา สุดวิลัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงวิจิตรา สมเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายรพีภัทร โนนชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายภูวดล พระบรรเทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ หล้านาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอัมมาวดี สร้อยคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงปนัดดา มะแสงสม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู วัดโพนทองดอนไข  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงฟาติมา นาชะวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายมาฆเดช เมืองโคตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเรือ
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พลสูงเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงบุญยานุช ทับสมบัติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงกุลนัดดา ลำเพยพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงชญานิศ บุตรเวียงพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงพิชญาภา เดชสิมมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงวิรุยา ธรรมวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงอรยา แพงด้วง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชาภรณ์
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เนืองภักดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงธันยพร แก้วเวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงธารารัตน์ ผิวผา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงศิรฏวรรณ หล้าอภัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงสุมนจิต แสงฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงศศิธร สอนมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงกนกอร หลวงจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงภูริษา สมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ นันตะนัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงศิริญญา กาบแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุภัตรา ไชยรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายจักรพรรณ หยาดเกษมศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงนันธิชา มูลตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงอนุสรา ขวัญวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีสุทอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วัดมิงเมืองพัฒนาราม

่

 

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์สิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงนลินี ทาเทียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงปนไพร ขาวหยวก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ หาจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงลลิตา คำอ้น

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายจุมพล จำเนียรกาล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงนฤมล สุขภิบาล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายเกริกพล พูนพุฒ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายทินกร พลตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายธวัฒชัย หลวงจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงเกษศรินทร์ พิมพ์สิม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงผกาวดี นันตรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงอภิชญา บุดดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายธีระพงษ์ จุลาบุตรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงจันทิมา ศรีหานนท์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงแพรวนภา ศรีบุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรศักดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา เขียวผ่อง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ จันทร์แซง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงอิงอร จันทะรักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายนันทวัฒน์ พลสวนทีป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายพิพัฒน์ คงสมบัติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงขวัญชีวา กันภู

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงชลิตา โรจนะชารี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงนฤมล แดนไก่แก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงสิริพัสสร วันบุรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงสุภาวิณี ประสานญาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงสุวภัทร สมรสย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงอภัสรา ตากลม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายจิรายุ ดงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๑๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายวัชราชัย หอมสมบัติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายวิศิษฏ์ พูลพุทธ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายอรรถชัย อินทรีย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผู้มีสัตย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงทิพสุดา ประสานญาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงมินตรา ศรีพิพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงวรรณภา มีเปยม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงอภิสรา เม่นขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงอาภรณ์ กุลสังข์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายธนภัทร ศรีเมืองช้าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงณัฐชา อุ่นเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายภากรณ์ ศรศักดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์ หล้าสิม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายวีรภัทร คำเหลือ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายศุภกร อินสุนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายสุภัทรกร ทองเหง้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายแสงอรุณ สุขโนนทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ พรมนนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงภาวิณี บุตรสิม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงสิรีธร นวลเกษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงสุภรัตน์ สุนทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงอภิญญา ทาเทียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงอรอุมา ชารี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายคีฆะวัน วังทองดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายเจษฎา เชือนาหว้า

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๐
นายชัยศักดิ

์

จันทะแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายณัฐพล คำมี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายณัชพล ตุ้ยแคน

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงเกศินี ลาภประสบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงจิราพร ระพรหมมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงปวีณ์กร คำอ้น

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงปยะฉัตร เภาพาน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ โมมะเกือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายทรงสิทธิ

์

ครองยุติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายพันธนิสร ไหมศรีกรด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายลาภิน มีหมู่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงปภาพินธ์ แสนวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงหัถยา ลาภเงิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงเนตรนภา สันพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คำมงคุณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๕
นางสาวจิราภรณ์ ชมจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๖
นางสาวอภิศรา แก้วอุ่น

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๗
นายสุทธิพงษ์ นวลเกษา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๘
นางสาวสมพร ชุ่มสูงเนิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๑๙๙
นางสาวสุภาวดี รุ่งเรืองศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๐
นางสาวปยวรรณ มังสมบัติ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๑
นางสาวกัญญาณี เบ้ามี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๒
นายอัษฎา จันทิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๓
นายรพีภัทร แสนวิเศษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๔
นายพัฒนพงษ์ สิงห์ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๕
นายศรายุทธ์ สอนละ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๖
นายอินทรัตน์ นิลภูผา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๗
นายพุฒธิพงษ์ ไชยสงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๘
นางสาวเจนจิรา ไชยรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๐๙
นางสาวมณี ยิงยงอำไพ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๐
นายธีระศักดิ

์

จันทแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๑
นายธนพร สุดอุทธา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๒
นางสาวณัฐสุดา คำฆ้อง

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๓
นางสาวบุณยาพร สุนันท์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๔
นางสาวสุทัตตา เพลิงเทียน

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๕
นางสาวนุชจรินทร์ สิงห์วงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๖
นางสาวนภาพร โพธิสาวงษ์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๗
นางสาวพิชญานิน หิงษ์ชารี

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๘
นางสาวลักขณา สามารถ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงอทิตรา สงมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายกิตติชัย สีแหงโคตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ กรวยทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายจักรพงษ์ สิงห์วงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายมนต์ตระการ จุลลาบุดดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงกมลชนก จุลลาบุดดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงธนทรณ์ นวลเกษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงนพวรรณ แก้วพิลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายปรเมษ วิเศษชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายธวัชชัย รัตนเมธาโกศล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงรัชนก บุดดา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงศศิภา สิงห์ทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายธีรเดช เดชแพง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายฐิรวัฒน์ พิมพ์ศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายเจตฎายุทธ์ กาละพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงเกวลิน มาลาศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองขำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงนงนภัส ไชยสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงนราภรณ์ เจ็กภู่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายจักกฤช ตลับแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงอาริศา นาคต้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงสาวิทตรี คำศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

วัดสว่างเลิงแสง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๑
นายพิชญาณ สิริหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
โพธิกลาง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๒
นางวันเพ็ญ โกจารย์ศรี

๑๕/๐๕/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๓
นางอาจ หล่มเหลา

๑๖/๐๕/๒๔๙๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๔
นางสมเกียง ปาดู่

๒๒/๐๘/๒๔๙๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงประภาศิริ ฉัตรารวีพัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๖
นางเครือวัลย์ ทัดเทียง

่

๒๗/๐๘/๒๔๙๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๗
นางสำลี จันโทศรี

๕/๐๖/๒๔๙๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๘
นางคำเลียม

่

คำวันดี
๑๖/๐๒/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๔๙
นางสมบัติ เศรษฐา

๒๐/๑๑/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายภัชรพล พรไชย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายเจษฎา เกษมสุข

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายกฤษณพงค์ นนทะชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายจีรชนม์ คามวุฒิ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายชิตษณุพงษ์ จารึกธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายณัฐวัฒร์ แสนปอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ มะละติจะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายอภิชิตพล คมจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายวรยศ ฤทธิราม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายหัฏฐกร โสมาบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๒ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๐ เด็กชายประกฤษฏิชัย
ไชยศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงนันทิดา จันทร์เรืองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงฉัตรนภา อุ่นหัวเรือ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บางท่าโรง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ เหล่าอัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงอรปรียา ฤทธิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงอริสา โสดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ จันทร์นวล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงกมลชนก เคียมคม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงจรินธร ศิริคุณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงจิตรณิชา บุบผาตะนัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงจารุกร สมณะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงยุภาพร ผาตะพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงปริศนา มาดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงประนิดา มานุช

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงนริสรา ภูเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงยุภารัตน์ เขียวอาษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงศศิประภา น้อยหา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายคารมณ์ สมภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายชัยอนันท์ กิจทน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายฐิติกร วังขอนสัก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คำตา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายนนทกรณ์ จำปาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายปกาสิต แสงชา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายอติวิชร์ หาญประเทศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายอภิสิทธิ ฤทธิราม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายอโนทัย หงส์สาพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายเจษฎา อ่อนละมุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ กองกะมุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายรัฐธรรมนูญ นามนาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายอนุชา น้อยหา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สารสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงจิดาภา ต้นพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงชนาพร บุตรหนองแวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงชลธิดา สัตยานุชิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๓ / ๑๖๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ แสนลือชา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงวริศรา จันทะสีลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงวิสุทธิพร สมทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงสุริชยา ศรีสองชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงชนันดา ชาวโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงนงนภา แสงนอก

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงปยนุช หินเธาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงเสาวรัตน์ แดงมีสี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงศิริจรรยา กุดนอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงมณฑิตา สิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เพชรประไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีโบราณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายฐิติโชติ พิลาวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายไพรวัลย์ รัตนชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แก้วยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายณัฐพล โคตรสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายธนบดี หิตะวัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายธีระวัฒน์ โคตรยอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายศุภลักษณ์ ฤทธิรักษา

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายฆณภณ สิงห์รัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายธนภูมิ จันทะสีลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริยานต์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงกัณฐมณี เหล่าวงษ์ศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงชนัญธิดา สะอาดเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงญาณวิภา สีหาจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ส่วนบุญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ตคมคาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงปทิตตา หันธนู

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะสีลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงวรณัฏฐ์ วงษ์นาหล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงนริศรา ไพลาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงศรัณย์พร กองกะมุด

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงนภาพรรณ แก้วสีบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร์ พึงพุทธ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ หานามไชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๔ / ๑๖๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายถิรวัฒน์ บ่อทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายคุณาธิป ไชยศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายอรรถพล ท้าวด่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายเขมวัช อินทรบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายกิตติภูมิ อ้วยโฮม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายยศธร แกมเงิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายจิรภัทร แจ้งเม็ด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงปาริดา เปยมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงพรรณวิสา ไชยหา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงขวัญชนก นามน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงทัศวรรณ ชาตินแท่น

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงศุภิดา ศรีบุญเรือน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร พุทธวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงสิริยากร แก้วสมจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ผ่องแผ้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงช่อพีชญ์ ใจปน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงปริยฉัตร เหลืองพุทธรังษี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงปรียารัตน์ มามะณีย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สอนผา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงกชพร คำศักดิดา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงนภัสรา วิลาไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายธนชัย ศรีภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายนราธิป ทะวะระ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ ลาสะอาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายสัณหณัฐ บุสนาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายชินาธิป แสงชาติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายภัทรนันท์ หงส์เหิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายธนโชติ โลหะปด

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายพลกฤษ เพียซ้าย

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายจักรี สุทธิรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงนันทนา รูปพรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงยมลภัทร ทองสุ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดอนบ้านเขียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงอภิชญา บุตดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงปาณิศา นักทำนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๕ / ๑๖๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงพิลดา ประเสริฐสังข์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงอชิรญา เหมือนปว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงประกายดาว แก้วจอหอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงอารยา พรมโสภา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ปอสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีสองชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงเพชรใส เครือสิงห์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายภัทรกร ขำปู

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายคชสาร ไชยวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายวีรภัทร สมวงษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายประกาศิต หล่มเหลือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายธีรภัทร เคนานันท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายวิทวัส อ่อนละออ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายพลภัทร ค้อนดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายนันทกรณ์ จันทร์สงกา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายกิตติพล โกจารย์ศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายปกรณ์ สังสุทธิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงศิริวรรณ เหล่าดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จันเทศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงปรียาวรรณ เทศทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงวาสนา นักทำนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมโสภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงนวพรรณ พวงไธสงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ตู้บุดดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงณัฐพร ไชยสังหาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงจิตราวดี ปอมสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงปยธิดา ไวทำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงนันท์มนัส คำรังสี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระทอง

สระทอง  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายธนดล จันโสภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายธนพงศ์ แสวงหา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงเอ็นดู น้อยโนนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงภัชรพร มาลัยขวัญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา โสภาทุม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายธนพล ธนะภูมิชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงมณีวรรณ อะโน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงรชากร ศิริบรรพต

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แพนทิพย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายตะวัน พันตู้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายอานนท์ นามวิจิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ ยศปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงฬุริยา ราชจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงปนัดดา แสงสว่าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๘ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
แสนวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงอธิชา เคนโสภา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงธวัลยา แพนทิพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงพุทสดี สิทธิไกรพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ วัดนายมวนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงลลิตา พินิจนอก

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายสรายุทธ อรัญรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงศิรินภา เหลาเวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงแพรวพราว มาแดง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงนิลาวรรณ สันทะรักษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงช่อตะวัน สุขลำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
วัดนายมวนาราม(ม)

 

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบประยูร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี ประโพธิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงภคพร สิงห์สี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายโชคทวี โพธิงาม

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายศรายุธ พงษ์สี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายนภัทร ผสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงศศิพร จันทะดวง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ประวะเข

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงจิตสุภา แทนโนนงิว

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงฐิดาภา ประโพธิ์ศรี

ื

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงรัชดาพร ใจเสมอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คัดจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายอิทธิพล แข็งกล้า

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายสายพิณ พาสว่าง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงวริศรา พรพันธ์วิสูตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงศรินดา นาดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ หานุภาพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายถิรวุฒิ กิจวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงศราสินีย์ อัคจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายอัมมรินทร์ ทับศรีแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงชญานุตร์ มันทะราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงธัญญาศิริ มณีทัพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงพสุชา หรสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายณัฐกิจ ศรีผุย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงเกตุมณี นารี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทะดวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายรุ่งอรุณ ศรีสงัด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายจีระวัฒน์ ดีจะมาลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายธีรพล ไทยทองหลาง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงธีร์จุฑา กองคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงสุภาพร แสนยามูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายปฐมพร หวังผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายยุทธนา จ้ายหนองบัว

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายชาญณรงค์ มูลแก่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายธัญชนก ชุ่มมะณี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงปนัดดา ประวันตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายวราวุฒิ ศิริพรทุม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายธีรพงศ์ ศาลางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงฐิติมา สุภาพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันวัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงกชมน ยังเจ๊ก

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอภินันท์ จันทร์วัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงชนาพร วิชัยกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายจิตติพงษ์ เพลงศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สาวิถี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงตวิษา ทิพย์วงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงมณฑิตา ศรีคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงวรวิภา อาจประจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงวรัญญา จันทะดวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงวิยะดา แก้วคูณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ อุตมะแสงจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงสุนารี สีหลง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงอรนุช พานิชย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายกิตพงศ์พัฒน์ หวีผม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายคมกริช ประฏิสุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายถกลเกียรติ กันยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายวัชรพล พิทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงชนิสรา มันคง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงถิรนันต์ ศรีอุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงเกศกนก ล้านพลแสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉลิมผล

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๐
นายทิวสวัสดิ

์

มงคลเคหา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๑
นายพีระพงษ์ แสงสิงห์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๒
นายวุฒิชัย มุลเมือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๓
นายสัญญา ด่านจง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๔
นายอิทธิ จะเรียมพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๕
นายเอกราช ศรีโยธา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๖
นางสาวจันทร์ชิญา หน่อสิงหา

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๗
นางสาวณัชชา พิระภาค

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๘
นางสาววรรณนิษา แก่งสันเทียะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๘๙
นางสาววลัยลักษณ์ น้อยเภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๐
นางสาวสิริมา ศรีโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๑
นางสาวสุรัตน์ดา โฮมภิรมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกิตติ วงษ์อุทร

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๓
นายเขษมศักดิ

์

หลุ่งโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๔
นายพัฒนพงษ์ นาราษฎร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๕
นายสมประสงค์ สมแวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๖
นางสาวกรรณิกา คำไมล์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๗
นางสาวกิงกานดา

่

คำมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๘
นางสาวเกตน์นิภา ทิพหะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๔๙๙
นางสาวจิราวรรณ คะลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๐
นางสาวนัฐธิดา วิชาเงิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงประภัสสร สุขุม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงประภาพร สุขุม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๓
นางสาวสุวรรณา โพธิใต้

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๔
นางสาวสุวรรณี โพธิใต้

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๒๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๕
นายปรวัตร อัคจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๖
นางสาววริศรา ชนะน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๗
นางสาวสุกัญญา จันทร์เทพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๘
นางสาวศิรินญา ดวงพิมพ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๐๙
นายธนพงษ์ บุญมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๐
นางสาวชุติมา ชุมพร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๑
นางสาวสุดารัตน์ ทับโสดา

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๒
นางสาวธารวิมล นาอุดม

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๓
นางสาววิยะดา อุทาภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๔
นายศราวุฒิ นาหล่อง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๕
นางสาวพัชรา นารีนุช

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๖
นายเกียรติศักดิ

์

ย่องเหล่ายูง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๗
นางสาวธาริณี พิลาชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา วัดเทวราช  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายชาติชาย บุญเรืองศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายชินวัตร์ โคตรสีวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายทศพร สังโวลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายทักษิน ตะนัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายเทวินทร์ มะลาเหลือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

คำโย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายอานุภาพ บาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงฐิติมา เวียงนนท์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงปวีณา ทองอันชา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงพรมพร ช่วยนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ หนูนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงวิภาดา ศิริชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงอทิติยา ก้องเวหา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงอธิชา ทุมพร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงอัศรา มิงชัย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายธีรนาถ หนองนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายธีรวัต ทับขวา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายภูรินทร์ สกุลดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ ลอดสาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายศรัญยู ช่วยนา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ไชยสัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนกระสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายอุทัย ช่วยนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงกัณฐิมา กาทำมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงนภาภรณ์ เกืออนันต์

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงนลินรัตน์ บุญมี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงพนิตสุภา ธรรมคันธี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงสันต์ศุจี ประดับวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงสุวิมล ทุมคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงอรทัย นาคศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงอริสา ไม่หวัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายธนพล พาที

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายคณิต แสนปอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายณัฐพล กาทำมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายบริวัฒน์ โคตรภูธร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายเบญจรงณ์ กงชัยยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายพิชิตชัย หาระมาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายภาคิน ชัยโยย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายมงคล อัคจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายวุฒิชัย แสนสุวรรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายศิวกร ศรีประมาณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายอนุวรรต นนท์ขันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงวริศรา เถาเบา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงสุภาพร โยธานัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปอศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาธงชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายกิตติธัช แสนคูณะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายธวัชชัย หาชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายรชต สีหะจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ โทสูงเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายก้องภพ กาทำมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ยอดเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายอัศวิน พลายพงษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงปภาดา สุภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงสิริกัลยา จันทร์แดง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงอริศา ไสนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงอัญญารัตน์ โทนหงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายธีรพันธ์ แท่งทองหลาง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายประชาโชค สินไชย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายประสิทธิชัย จันทร์สม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีจันทึก

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้ววิเศษ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงกัญญาพร กิจแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงปาลิดา ธรรมคันธี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงอรัญญา อังกาพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงชมพู่ หิงสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๘
นายกิตติพันธุ์ กันหาปอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๘๙
นายปริญญา ศิริวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๐
นายมาลัย ศรีกระยอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงสุนิษา มีภักดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๒
นายวรเวช วิปสสา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๓
นางสาวชลธิชา รัศมีธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๔
นางสาวปนัดดา โสภาวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๕
นายวรฤทธิ

์

นาดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๖
นางสาวชลลดา แก้วหานาถ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๗
นางสาวเพชรา พามี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๘
นางสาววรรณวิษา ทุมคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วัดจุมพล  

ขก ๔๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงเนตรนภา เมศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงปทิตตา แสงมณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะโกสีย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายอดิเทพ ขุนจางวาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายอรรถชัย ดียางหวาย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ หล่อเจริญวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงชนัญชิดา พิมพ์วงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา งอกไข่นำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงปยะธิดา นาปาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงภัชรา ติณะน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี งานประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงรุจิรดา โกสุม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงลักษณา ลุกลาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงสุกันญา ประสงสัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงสุภาวดี นาไพวัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงอริสรา ประสมบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงสิรามล ดอนจันทึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายกิจติพล ต่อพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุลพิมล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายชินวุฒิ พันธ์ใหญ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แสงมนต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์กัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายดนุพล ภูเผือก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายธนธัส ทองวิไล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายนพรัตน์ โมกไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายปลวัชร แสงกลำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายพัชรพล แย้มลอย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายภานุศร คุ้มโนนชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายวรินทร ตะโกสีย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงกรกนก ศรีอุ่น

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงธนิตา ธาตุแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงบุษยมาส อินสวน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงวัลย์ลดา ชะอุ่มเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๓
นายรัตนพล ศรีอุ่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๔
นายวีรภัทร ลุนจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๕
นายพงศธร จวนชัยภูมิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๖
นางสาวจิตราพร ละลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๗
นางสาวณัฐฐา พัวประเสริฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๘
นางสาวประภัสสร ประเสริฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๓๙
นางสาวพรปวีณ์ ตรวจนอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๐
นางสาวรัตนาภรณ์ ดรุณพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๑
นายธนากรณ์ น้อมมะณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๒
นายพนาย นันทะเวช

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๓
นางสาวสุจิตรา พะรารัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๔
นางสาวสุภาวดี เปลรินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๕
นายกมลดนัย คุ้มกุดขมิน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๖
นางสาวปรัชญานันท์ กุลสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน วัดทรงศิลา  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดำรง

๒๖ / ๐๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายเตชพัฒน์ จะเรียมพันธ์

๒๑ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายอธิวัฒน์ รามเกียรติ

์

๒๔ / ๐๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายเกษมราษฎร์ สวามิชัย

๑๐ / ๐๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายนฤดล พิมล

๐๑ / ๐๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงกิตติญา ขาวพา

๓๑ / ๐๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงพิมธิดา พองกลาง

๒๑ / ๐๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปฏิทานัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ไพรงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงกาญจนา บุญคำภา

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายกรียุทะ สิงห์สนัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงปยธิดา เกยุทธรัตน์ ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายศิริสิน บุญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายสุภชัย นนทคำจันทร์

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ นันทฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชัยวิเศษ

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โตชัยภูมิ

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายเรียว พิมพ์วงษ์ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ งามล้วน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงทานตะวัน โพธิฤทธิ

์ ์

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายนนทชัย เทียนใส

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงพิมพ์พิมล คุณศึกษา ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงอรอุมา ครองเคหา

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงอาราดิม ภูผานิล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงกัณฐิกา พรวันชาติ

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงกัลยา ชูกันหอม

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายจตุพร เคยชัยภูมิ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงจิดาภร สิงห์สอน

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงฐิติพร บาลี ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายทัศนัฒน์ แน่นวงษ์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายนวมินทร์ คำพรมมี ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงนันทิยาพร แสงแก้ว ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงพรนัชชา ไวจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายพัฒณพงษ์ หงษ์ลอยวงษ์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงสุชาดา ไม้หวัน

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงจตุพร สีโนนเฮียง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงจำปา แสงโยธา

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จาบสันเทียะ

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มานากะ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายนนทนันต์ แพงทุย

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายนพรัตน์ พร้อมเพรียง

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงนฤมล พลยุทธ์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วงศ์สว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงพรนิภา สัจจา

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงพิจิตราตรา ช่วยศิริ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายภูวดล เทือกโฮม

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ งานไวย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายวิศรุต หมวดศรี ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายศตวรรณ ทาระวัน

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงสุพัตรา นนทะคำจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ นันทฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายเอกพล สีโนนเฮียง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรัตนะ ศรีมณีธรรม  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๘
นางสาวผการัตน์ ทาโพธิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงจารุนันท์ สุภา ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงเนียรนิภา ขันแก้วกาศ

๒๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๑
นางสาววิซสุฑา แสงจันทร์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๒
นายธนาธร เทนอิสสระ ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๓
นางสาววชิราพร สินเธาว์

๓๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๔
นางสาวอภิญญา โคสาดี ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๕
นางสาวดลนภา ทะวะยศ

๑๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๖
นางสาวอารียา อุชี

๑๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๗
นางสาวเครือฟา ปลัดศรีช่วย

๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๘
นางสาวจุฑารัตน์ ชุ้มปรึกษา

๒๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๐๙
นางสาวสุกัญญา โคตรนารา

๑๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๐
นางสาวววรากร คงชาติ ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๑
นางสาวสมิตา อุปรา

๑๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๒
นางสาวนริศรา สอโส

๑๓/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๓
นางสาวนัฐนันท์ สาออน

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๔
นางสาวพัชรา จันทาทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๕
นางสาวอาระยา ปลัดศรีช่วย

๑๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๖
นายณัฐวุฒิ สันเต

๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๗
นางสาวรวินท์นิภา จันทร์หนองแวง

๒๖/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๘
นายธนงศักดิ

์

อุชี
๑๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๑๙
นางสาววันวิสา ลามา

๑๗/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๐
นางสาวพลอยไพลิน ศรีวงชัย

๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๑
นางสาวเขมิกา อินตะนัย ๖/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๒
นายธนิต เพิมพูน

่

๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๓
นางสาวสุธิดา มัฆวิมาน ๒/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๔
นายกฤติศักดิ

์

สุภา ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๕
นายพิมาน โทวิรัตน์ ๕/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สระเกษ  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายทรงพล พรมวงษ์

๐๒ / ๐๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายกฤตภาส สุขมหาหลวง

๒๑ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายจักรภัทร กอยขุนทด

๒๘ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสนยี

่

๒๑ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สาลวัน  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงจารุภา วิษาจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงพรณิชา ดวงคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายพสุธร ทิพสร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายมนต์เทพ ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ชาวนาแปน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายอัษฏาวุฒิ เลียมเจริญ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายจักรกฤษ์ วงษ์รักษา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงนันท์ธิชา สายเสมา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายกิตตินันท์ ลิมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายนฤเบร์ท ผุยลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายภูริภัสร์ แก้วมณีชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดง ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงเข็มพร ศรีบัว

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงสุนิสา โนนทิง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายนิติพล ลีคะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภู่วิเศษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงรังสิมา บุตรสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงชนาพร หมันดี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงชนาพร วงตรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายกิตติทัต คุณจันดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายชิณกร พันธุ์ไผ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายสุริยัน เมฆสีเงิน ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงชโลมพร คุรุวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงมินตรา ผ่องแผ้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงวรัญญา ภัคดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายธนพล เวสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายอิฐธิชัย พันธ์ทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงพรพิมล ราชเมือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูห่านศึกษา ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายฐนนท์ โยขุนทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายเทียนชัย บุตรศร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงกรรวี โพธิชัย

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายนครรินทร์ สงภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายธนาวุฒิ โพธิชัย

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศรีสว่าง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงกัณฐิกา นารอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายบดินทร์ อินถาแปน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงอัญชนา รำเพยพล

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงอรัญญา ตาพัว

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงอรยา แสงราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงมนันยาน์ ทองอินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์เทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญตา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงไพรินทร์ ภูบ้านหม้อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงพรพิมล ยุพลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงปยดา คำจันทร์วงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา กองเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงชลทิชา ดาแพง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน จอมมณี  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงกฤษณา ศรีชาอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงจิราพร ชาวนาฮี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายชัยวิวัฒน์ พรหมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายฉัตรมงคล ต้นตะภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขประเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงนนทกร โพธิชัย

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายภานุพงษ์ เหียนสันเทียะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ผากงคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายธเนศพล ผากงคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงศศิธร พืนหินลาด

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายภุวฤทธิ

์

กุดกัญญา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะอาด โนนงาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายสุรพงษ์ ผาอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายพัชรพล พลขาล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะอาด โพธิศรีวราราม

์

 

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายกฤษฎากร จันทร์ศิริ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยา โพนแพง  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิปสสา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายจักรภัทร์ กึกก้อง

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงจินตภาณี แพงบัวโฮม

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงจิรวรรณ อุปรัง

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงญาณวี กู่พิพัฒน์ภิญโญ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงณฤดี บุญอาจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงปริศนา กรุ่งศรี ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายภูมิภัทร สุดแสนฉุน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงอภิชฎา โพธิโน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายอภิชัย วงษ์ดี

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงอุมากรณ์ กลางสุวรรณ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุทัศน์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายโภคินันท์ ไชยสุริยงค์

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายกฤษฎา ปอมวงษ์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายกิตวัฒน์ เพียธงษา

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงธนัญญา อุทัยนูญ

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงศศิธร โคดำ

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์สีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ถาวรนิมิตร  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๑
ว่าทีร้อยตรีเมธาวี

่

ภูคำสัน ๗/๗/๒๕๒๙
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา

สิทธิการาม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงศุวันดี สุธาพรต

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายนวพล อินนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายกิตติกร จันทลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายกรวิทย์ อองมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงกฤษณา สุภาษิต

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายสุรชัย อิมห้อย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายตฤณ แพงจันทร์โท

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก

วัดชัยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายถาวร เฉียบแหลม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายภาณุวิช ขนันไทย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายศตวรรษ นุชสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงชนัดดา พานทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงภัทรมน การสร้าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงรวิชา จอดนอก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ การสนิท

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ชมตรีนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงอริสา หมืนไธสง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายตะวัน จงแพทย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายวาคิม วิลัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายโสภณ สีหามาตย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงจันธิมา บุญญเสธ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงวาสนา พักสูงเนิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงสิริวรรณ แก้วฝายนอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงจันทกานต์ นาบำรุง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงจิรลักษณ์ วงหนูพะเนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๖
นางสาวบุญศิตา เข็มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๗
นางสาววันเพ็ญ ทรายก่า

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ขนันไทย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๓๙
นางสาวดวงใจ บรรยง

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๐
นางสาวพิยดา มีผิว

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๑
นายประเสริฐ วรรณวิคิด

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๒
นายอนุวัฒน์ ครุฑศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๓
นางสาวสิริวรรณ ศรีบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๔
นางสาวนำฝน กระฉอดนอก

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๕
นายธีรยุทธิ

์

อานันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๖
นางสาวธนภรณ์ ศิลประกอบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายวิฑูรย์ พรมจ้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ชุมนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายอดิศร จำปาทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จรุงพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงสาลินี สีบาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายณัฐภูมิ นาดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงปนิดา กายแก้ว

๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงอัมพกา ศรีประดู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๓๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงอุมากร พลอยพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายรัตนพล จำปาทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงกฏชกร เลากลาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงพิชญา อุดม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงสุปราณี หลักคำพัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกัววิทยา

่

พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายนิติพล พูดเพราะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายปยะพงษ์ ขำศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายศตวรรษ ชัยวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายสุดารัตน์ ธนูรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงทานตะวัน ศรีจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงราวดี ศรีจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงวนัชพร โหว่สงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายกรรชัย เจริญเหง่า

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุงไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายชนกชนม์ มงคลชาติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายพยุงศักดิ

์

กรวดนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายพีระภัทร์ โหว่สงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายพุทธโชค พระสุรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงจิระวดี โพธิลำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงวันวิษา แสนบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สร้างนอก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหว้า พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายจีระพันธ์ พระสุรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายณรงชัย มีภาทัศน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายต้นนำ พังยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายทัศนพล จำนงเพียร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายธนากร ไชยรถ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายนพรัตน์ อาษานอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายนภากร ศรีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ แสนบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายพลวัฒน์ แดงโชติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายพีระพัฒน์ มานุ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายมงคลชัย มะริศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายวิทยา ภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๐ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายสุเมธ ทองใบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๑
เด็กชายอดิเทพ เวียงสงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายอนุชิต ศรีโสภณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ ธานี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายอมร วีระสอน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงกัลยาณี มุงคุณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงกาวิสา ผงไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงพิมพา บุราณศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา การะเกตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงเมย์ เจนไธสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงระพีพรรณ จันโท

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงเสาวรักษ์ เพ็งหลอย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงอริสรา ทิศนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม พัฒนาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายศราวุฒิ เศษวิสัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๔
นางสาวปาญวัจน์ ขุรีทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายธนากร มูลวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายชัยชนะ ลครพล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายอาทิตย์ จันนาหอม

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายพิเชรฐ ลายรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงพรรณพิสา เคนพันค้อ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงประภัสสร แพนน้อย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงกฤตยา ชัยพระอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ทะนิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงสุพรรษา ไชยพระอินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังหิน เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายวีระฉัตร กองเกิด

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายนราธร ศรีหาเบ้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงกุลนัดดา มอชัยสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายณัฐวัตร แสนจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายธนาทิศ วรรณศิริโชติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายวีระพันธ์ ปะริกาถานัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายศุกลวัฒน์ วังสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายอัครพงษ์ ปานสาลี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายอนุวัฒน์ สมศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงอาริสา ประชากูล

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๑ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายบัณดิษฐ์ พรมสมุทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายประกาสิทธิ

์

พรมสมุทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายศราวุฒิ อินนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายรัฐภูมิ สิงท์แสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงวาสนา ลุนพุฒ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงชิชา กะลาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงรัตนาวดี แสนคุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์ชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงอรัญญา โทแหล่ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงนริศรา สมสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอแดง เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ สีฮุย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายกรวิทย์ บุญล้อม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายชินบุตร เสนาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายธีระ มาคะรมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายนิวัฒน์ ลีบุญส่ง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายภาศิน จินโจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายยศภัทร จันทร์ที

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายรัตภูมิ เถียรนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายวรชน วิจันทอน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายศุกลภัทร แสนสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายสุรบดินทร์ อุปฮาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายอเนชา จุเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายอภิรเดช บุสำโรง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งวัด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายเศรษฐดา คำดำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงดวงดาว วงศ์แสนอาจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงดวงเดือน วงศ์แสนอาจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงศรัณยา จาริย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฤาวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำยี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พานทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงภรรคมัย พลสำโรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงอาริตา หล้าพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอรนุช สินธุบัว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงอรปรียา มาตย์วังแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายคฑาวุธ อุ่นสำโรง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายนิติศาสตร์ กระลาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายกรภัทร์ แก้วไพวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายกรกฤต แก้วไพวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตัง

้

เทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงจันทิมา ทรงเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงรัตติกาล พาที

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงกฤตยา ชัยพระอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังหิน วัดเทพนิมิต  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มาตย์เลิง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายนิติรัฎฐ์ ดวงพายัพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายพลชนก อาษานอก

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายภานุพงษ์ พลจังหรีด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายภีรวัฒน์ ธรรมกัณหา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายวิโรจน์ ใจสว่าง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายศุภกร มาตย์นอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงกชกร ใจเทียง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงกมลชนก มาลาศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงเกวลิน ใหญ่ปราม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงจินดาภา บุญสูง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงจุฑามาตย์ อินทร์นอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงชาลิสา จันทนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศักดิศิริกุลมีชัย

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิขำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สอนนอก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงปริศนา เชือกุดรู

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงปวีณนุช เวินเสียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงพรพิมล ไสยาเย็น

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงมาติกา ปริโต

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงศิธาทิพย์ เนตฝาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ทองจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงศิวพร ปะติเก

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงสุดาวดี พลนอก

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงอัธยา ฝายพลแสน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีการนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีดามณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๓ / ๑๖๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายวัชรพล อุดม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายสุรเสกข์ สิงห์มาตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงธิญาดา โคตะสาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงพราวนภางค์

ถีอาสนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงพิมพิกา คณานิตย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงอริศรา หล้าพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ สร้างนา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงบุญญิสา ประยันโต

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงพลอยลดา พุทไธสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายพีรพัทธ์ กองเกิด

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงภัชภิชา ชมภูพฤกษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง นิเวศน์วิทยาราม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ พานไทยสงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงณริศรา พลขัดซ้าย

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายนรินทร์คุณ ปอสี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายปยะวัฒน์ นามหานวล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายอัศวิน กลีบลำดวน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงเปรมฤดี เข็มมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์นอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงลัดดา สาเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายทรงกฤต คำทอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายพัชรพล ชึดนอก

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยสังวาลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงสาริศา สอนเกิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา บุญตัง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ นาดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงศิริวิมล กระฉอดนอก

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงภนิดา การสร้าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงธนิษฐา ศิลประกอบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงอภิญญา ริมไธสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงสิริยากร ศิริมงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงพิจิตรา บุญหนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วัดศรีประทุม  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายนภา เทพจิตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงนภัสรา คำบุตรดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายจักรินทร์ เทวะหา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ กล้าหาญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๔ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายอติเทพ เขตคาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

เขตคาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายอภินัน โสสีสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงพนิตสุภา เพชรตะกัว

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช แยบค่าย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงดวงกมล เพียสักขวา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงวิชุดา นานอก

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ การสร้าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงศรัณยา หล้าพูน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายนิกร หาญโงน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายภูฤทธิ

์

วิเชียร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงศิริขัวญ คลังทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายธานินทร์ ประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ นามาก

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายอัครวัฒน์ วรรณภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายปราโมทย์ กางสิว

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วนอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายศักดิรินทร์

์

แก้วมนตรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายวันเฉลิม นามาก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงสุภาวิตา ศิริอัฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงอุมากร แก้วนอก

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงจันจิรา แก้วประเสริฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงโศภิตา แก้วมนตรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงเบ็ญจมินทร์ ไกลแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงจิรพรรณ คำไขสอน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายสมพล พรมรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงนภาพร ประจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ กระโจมทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายรัชชานนท์ เลขกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายศุภชัย พรหมกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายนภสินธิ

์

สำนักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายกัมพล เพชรวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา สอนนอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงประภัสสร ภิรมกิจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ก่อชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๕ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงฐิติชญา คำดุลย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงปภัสรา เลิศภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายศิวดุลย์ นวลใน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงนาตยา น้อยสมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงกัลยากุล สกุลแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๐ เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์
ภิรมกิจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายชาญชัย โพธิจักร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงจัสมิน โบวี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายวุฒิพงศ์ โนนลือชา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายกิตติพันธ์ สายโสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายภูมินทร์ พูนผล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายศราวุฒิ บางนารักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายศิริราช บัวนาค

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายอภิรักษ์ ผ่องบัวเผือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายนนทกร นามวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายคัมภีร์ ศรีทิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายณัฏฐากร ปานา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายนัยกฤต สีมูละ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ ชันชวา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงชนันดา พิมพ์ผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงวนิดา คนคล่อง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงศิริปภา ดาวช่วย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงมีนา ปนเจริญพรทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายภูวดล เหล่างาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงอรรษา คิดเข่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ อัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายสรวิชญ์ นิลศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงอทิยา จันทร์อ่อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงภัทริดา แก้วดวงดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายศราวุธ นาดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายทนิกร สายศร

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

วิเชียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายกันต์ธร อาจจุฬา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายประนิวัฒน์ บุดดีคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายศุภณัฐ ศรีวงษ์ศา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายอัษฎาวุธ กุลศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงสุวภัทร อาษานอก

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศุภชัย ศรีสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายณิชากร จำเร็ญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธ์ คงอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ นินทะสิงห์

๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จันคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายธีรเดช มาตย์นอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์ซอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ชาวดอน

๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงจรรยารัตน์ บุญธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงจิตรานุช จันนามอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงพรนัชชา คุมโพธิ

์

๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจซือ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงโสภิตา ระเวรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงอนันตยา สมมิตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง

่

ปาพรหมประชานิมิต
 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายชินวัตร ทบบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทูพิมาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาด
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายธนากร กะลาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายนันทปรีชา มีมาก

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายวรรณสาน ทองเทพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงกัลยา ตะวัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงธัญญาพร บุตะชาติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทองสาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ แปรเพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายอนาวิล ศิริเม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงนันท์สินี พลเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายทิวไผ่ เทียมทะนงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายธีรภัทร คะนนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายพิสิทธิ

์

ขยันกิจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายวัชรพล เดชพงษ์พันธุ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายสาธิต ไชยสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนผาบ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุดเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายอิฐศิวะ ประเสริฐศิลป

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายปวริศร์ อุตมรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ แดนชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงกนกเพ็ชร เพ็ชรตะกัว

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงเจษฎาภร ศรีจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงชัชฎาพร เมฆไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงธิตาวาส นนเข็มพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา ดวงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงปาลิตา สร้างนานอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงรัญธิดา ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงวรนุช ทิพย์มาตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงวรัญญา สาจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายพันธกานต์ ชัยภูมิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงภัคจีรา โพธิสัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร
ปาพรหมประชานิมิต

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงญาตาวี ถานะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงศุภากร โคตะบิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายสุเมธ สีกะแจะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นาไชยเวศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงทิพลักษณ์ จิระพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงพศิกา ศรีอุดร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงเมริสสา คำมุเวียง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงวริยา โสมาบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ รังสิปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายชวิศ แม้นดินแดง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงจุฑามาส แสงบุราณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงสุจิราลักษ์ ชมสว่าง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงสุธินันท์ บุญเชิด

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงอรดา อุไรศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายอโณทัย วันนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงณัฐภรณ์ แสงลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงธีราพร รัฐวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงนิฐิพร ศรียอด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ยาตาแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงลลิตา หีบแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงวริศรา แสนวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงศุภิญญา จันประทักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงสรัลพร ทองโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงสุจิรา เหล่าศรีคู

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายปฏิภาณ ทับแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขันชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ กานุมาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงธัญญา มีทุน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงธารทิพย์ อันเตวาสิก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงวรนุช มะลิชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงโสรญา ศิริเกษ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายฉัตรพิรุณ พูลทจิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ แบ่งสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายปณณธร สอนโว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายราเชนทร์ สีหาบง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายอนุพล บุญส่ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงกนกนาฎ เดชรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงจารุภา ปลอดกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสงกาง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงดวงฤทัย สุขคล้าย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงนริศรา จุ้มใหญ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงเปนหนึง

่

เศรษฐบดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงภัทราภา ละเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงวรรณภา ศิริกานต์วัฒนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงอินทิรา แสงศรีเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ คุณสีขาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงสุปราณี อุดรเขตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงอภิสรา แก้วบังสัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายธนภัทร สอนเฒ่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายธันยากร วิเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ โนนสา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงจรรยพร ไทยอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงณัฐกมล กองบาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงธนัชพร พรมมาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงปุณยวีร์ พานโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงพรชนก ธรรมสอน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๔๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงสุจิรา ขามก้อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ กลางเหลือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงอัยลดา ปญญาวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายภพธร ประทุมแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายศักดิดา

์

โชติไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายอชิรวิช ชำกรม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ คลังกลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงกัลยาพร จันทร์บุตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงธนพร องค์มาลัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์สิงห์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงสุมินตรา โพธิป

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงอารยา ทองโคตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงอิศรา เอียมจินดา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๘
นายชยทัต แสนทะบัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ โหมเทพ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสงคราม

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายสิทธิพร นาหัวนิล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา แกวหนองกุง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

มีจันทร์ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายสนธยา ประนาราษฎร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายอัครชัย นาตรีชนตร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายกรกช นาหนองตูม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายฐิติพันธ์ โพธิงาม

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชัยเพ็ชร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายชนาธิป มาสอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงปรายฟา ภูสำเภา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงรัชดาพร น้อยสิม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายการัณยภาส ฐานะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายอภิชาติ ย่อมมะเริง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายสุรเดช ศุภวุฒิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายธนาวุฒิ ฉิมพลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงพูนทรัพย์ โพธิแข็ง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงนันธิดา หน่วยเขียว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงธันยพร ถานะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงวรัญญา จันประทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงสุวรรณา เพียรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงสุนิษา มะหันต์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงรุจิรา สุมาดง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงสุธิดา ภาระภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายธนกฤต แม้นดินแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายรัชพล มาสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายศาสวัติ หมืนแก้ว

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายทินกร สุปญโญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงนริสา บุญฐานะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงวริญญา รินทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงปยะมาพร วะมะพุทธา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงณัฐฏชา ธงจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงนุชวรา ผมทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำพรมมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

เขียวอ่อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายวสันต์ ชาวัด

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงภัทรวริน คลังกลาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงอาทิตติยา ไชยศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงตีรณา ทิพราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงณัฐนิชา คำแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงศราวดี กองบาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงธนพร แสนเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายณรงค์ ชาสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๕
นางสาวปนัดดา แทบแสน

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๖
นางสาวศวิตา ทิพดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๗
นายธิติวุฒิ ยันต์สา

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๘
นายวรายุทธ ปนเภท

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๖๙
นางสาวภาวิณีษ์ โททองดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๐
นางสาวจันจิรา ลีแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๑
นายนัฎฐภูมิ เขียวอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๒
นางสาวอุบลวรรณ พลตรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๓
นางสาวกาญจนา ทองปราบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๔
นางสาวเขมมิกา ทำมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๕
นางสาวยุวธิดา บุญสิมมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๖
นางสาวสุชาดา ขามก้อน

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม วัดเขือนอุบลรัตน์

่

 

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายอภิชาติ โชติอำพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายพงพัฒน์ เนียมเกิด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายวัฒนา อันทเกตุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงนิชาดา จิตวิขาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงอุไลวรรณ ศรีไชย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายธนพงษ์ พรมโคตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ฟุงพิลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายณัฐพล สุรขัน

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นามวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ นามวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงชลธิชา ยมโคตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายพชรพล สีพลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ์ จันทร์โสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายอริสคาน แดงแปง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงชนิสรา แสงบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงจีรวรรณ กุลโพนเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงชลิตา ศรีพลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงมนัทสนันท์ แสนโท

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงเมขลา แก้วมาตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงสุนิสา อรัญมาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงสุภาพร แก่นนาคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงนันทรัตน์ ชัยดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงวิภาพร ไมคามิ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงภาวินี โยธาสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์น้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงวรัญญา สุกใส

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายพัสกร ด้วงคำศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงชญานิศ อรัญมาลา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงณัฐชยา เเสงสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ ว่องไว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงวิรากานต์ ยมโคตร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมมาศ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงปยะธิดา เเก้วเขียว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองเชือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงวรัญญา แสนประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสนีวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงสุธาดา เหล่าประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มหาหงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายชุติเทพ หินคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายชนัญู บุตรศรีน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายณัฐพล ทองเชือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายศตวรรษ พรหมจารีย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงชลนิชา ชัยหัส

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายก้องกิดากร พลเยียม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีโสภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ โนนศรีเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สู้ศึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายพัชรพล เอกกัญหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายพรพรหม สกุลพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายทินกร ธุธารัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ โพผาวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายทีรพล ภูมิภาค

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงปวีณา โทนไทย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๑
นางสาวศุภนิดา อรัญมาลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วัดนาคำ  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงมนปริยา อักษรวงศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วัดโพธิศรี

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำโคตร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายธนศักดิ

์

สีดานุย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สิมลีย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ บุดดา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายสรายุทธ บุตตโคตร

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายณัฐนนท์ สีดาภา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงพิราอร ดอกคำ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงธนัชพร เพียโคตร

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงปาริตา ศรีนาง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คำนวนอินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายอธิวัฒน์ รัมย์ไธสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายธีรภัทร หลวงจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงธัญชนก นารี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายคุณานนท์ ชัยมาตย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายเมฆิน สุทธิวิเศษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

ประนาราษฎร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายธันวา แก้วกัณหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดอกคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โม้แพง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงสุทธิดา เรืองคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงปวีณา แก่นหามูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายนิธิวัฒน์ สมคำพี

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงศราวรรณ เพียลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายธนาธิป วงษาจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายวราชัย บุดดาซุย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงปาลิตา พลโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา พานโคตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพทย์สูงเนิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงพุทธวดี ดรที

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงศรัณยา แสงศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายนรากร แสงประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงอรปรียา พิมพลชาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงนีรชา สิงห์แก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
กำสมุทร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายฐิติพัฒน์ ศิริชัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายปรภัค กองน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงช่อผกา เสนาเพ็ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายพัฒนศิลป สุ่มมาตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงนันทชา กงทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์ ใจคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุ่มมาตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงธีรนันท์ นารี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายเจษฏา สมปาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายธีรภัทร พรรคทิง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายนฤพล ศรีพันธ์ลำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายนราธิป ชัยเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายปวิตร โชคลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กชายภูริพัฒน์ โสดาวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายสราวุธ มูลศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๒
เด็กชายสิทธิชัย ทิพวัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงขวัญเดือน ชมพุฒ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงจิราพร สีสาคร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงวริสรา โสดาวัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงสุจิตรา โชคลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงไอยรา โชคลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุริจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงสุชานันท์ โสดาวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๐ เด็กชายปานรวัฒน์ชัย
แก่นจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายกิตติพัทธ์ สิทธิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายชินวัตร อ่อนปดสา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายวิชชากร จันทร์เทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงวรินยุพา พรศรีระ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ วัดโพธิสง่า

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๕
นางสาวกัลยารัตน์ กองสู

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ แพนแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงสุริวิภา แสนแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงวิมลมณี น้อยสิม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงวยุรี แก้วสุขศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงธนิชา น้อยสุคะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงพิริษา ตีนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงพรอุมา แก้วเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงรุจิรา เศษสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงวรรณภา ขันโยธา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงไอลดา สุครีพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา ศรีจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงปกษ์ษา กลางอินทร์เดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

สุธรรมมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองสู
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายพชร ศิริกูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงสุขจิตตา คูณแสน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายวัชรพล กงนอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงนันทิพร พันยาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายเด่นภูมิ ชุมคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายวนศักดิ

์

ผาบสิมมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ท้าวหา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายอัมรินทร์ สิมผิว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายภัคินัย สารุ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายอภิสร สนคู่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายชัยศักดิ

์

สิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายอาจณรงค์ วงละคร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงนัฐทินันท์ รัฐวรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงสลินทิพย์ อ่อนสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายวรัตถ์ เกลียงไทยงสงฆ์

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายชัยวัฒน์ สีครัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ แสงหา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงจิราพัชร สีราษฎร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย วัดอัมพวัน  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงกชกร ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ มุวรรณะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้มห้างสูง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงวิจิตรพร โพธิคำ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนชุมแพ วัดนาโพธิ

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายจักริน แนวไพบูลย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายพิศาล อ่างบุญตา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายภัทรพล ดวงจินดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงปภัสสร จวบศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายเดชาวัต บรรดาศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายจิณณวัตร ภูมิฐาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายคงพันธ์ สวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายสรวิศ จันทร์ดิษฐ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายกิตติธัช แนวงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายนิทัศน์ ทองมูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายธนกฤต จินดามาตย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายกฤษฎา เรืองไทย

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๔ เด็กชายประวัติศาสตร์
หลันแอ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายสุมิตร ศิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิริสำราญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงทิพวัลย์ ตระกูลพรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงปทมาพร เจียงภูเขียว

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงกนกพรรณ ผ่านภูเขียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงทินสิริ ผิวนางาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงจิราวรรณ งามดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ นามบุญมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงชลธิชา คำแจ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชินเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ แจ่มสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่โล่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายกฤษณนนท์ แจ่มสอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายธรรมรัตน์ ขุนพิจารย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายอดิศร ปะเพระตา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายอาทิตย์ กันหาเรียง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายจักรินทร์ พลกง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายไตรฤทธิ

์

ยอดพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงกัญณิกา โค้งพรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงชลธิชา ละลี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงสุชาดา กลางสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงนิชนิภา นิตยโรจน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ อ้นเวียง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ แก้วดวงตา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฟูวุฒิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงรวิวรรณ ไชยบุรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงสุธิดา ทาขุลี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเฉลิม

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแพวิทยายน บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายสถิต เทพนิมิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เสิกภูเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงนิมนวล

่

หล้าเวียง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ โนนสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายอดิศร และภูเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชืนเมือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงศศินา แก้วแก่นดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงศิริกัลยา คำกุ้ม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายชนสรณ์ จันทะพนม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแพ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายธนกฤต คำพลศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายภูวิศ เชือจีน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงทิศคัมพร เจ็กน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์คำภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงชนาพร บุญส้ม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงอินทราณีย์ พฤกชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงปาริตา วังโปร่ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงชลธิชา พละสาร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ บริบูรณ์  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายชุติพงศ์ พรมลี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ สุนทรสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงอรทัย วงศ์ไชยชาญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายชนาธิป เหลืองแสงธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายมงคล สายจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาติสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายปยวัฒน์ เพชรลำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายศักดิดา

์

ล้วนมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงนัยนา มาสลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงอัญชลี ทองเทียม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงเมธวี นามมณี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์ภิรมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายวีระชัย เขียวขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายวีระพัน กระโจมทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายศิขรินทร์ ลิโป

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายอิศรา ดวงมาตย์พล

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงเนตรณภา สิมมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายโชคทวี นะระแสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงวรนุช มากพูน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายมินธาดา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ ชาติสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงปยะพร ชาญเดช

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ บัวร่องแซง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงสิดาพร ประเสริฐไทย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๕
นางงามนิตย์ ลิโป

๑๔/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๖
นายมานัด กำเหนิดหล่ม

๒๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๗
นายบุญเรียน ลาอินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวฮองแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายจตุรงค์ พินิจลึก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนชม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายณัฐภูมิ หมืนชัง

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ซาหนองหว้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๓ เด็กหญิงจันทร์ทกานต์
หงษ์ทัพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงวริสรา พรประทุม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์ละคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงกันติชา เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงกานต์รวี เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงกุลนิดา เกตุภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เลไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายศราวุธ ลีเวียง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายยศพล บุญชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เข้าใจการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อาจดวงดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงจริยา ภูเลือดลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงศิริญญา จิตกล้า

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงอังชะฎา จันทะบัณฑิต

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายจิรายุทธ์ ศรีโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุปถัมษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สว่างหนองบัว  

ขก ๔๕๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายภูเบศ สุดชา

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายเดชกำพล พิษณุ

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงสุภัทรา พระคุณ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงอรอุมา วงษ์จันทร์เรือง

่

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงพาทินธิดา โทดา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายศรีวิชัย พิศนอก ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงพิชญาภา สุโพธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงอัญชลี แสนไชย

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายเศรษฐพงษ์ กลินขจร

่

๓๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายนครินทร์ กองหาโคตร ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงปรียาพร ถึงกลาง

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงพรชิตา แก้วหาไว

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนช้าง โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายชญานนท์ อัปปการัตน์

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายชำนาญยุทธ กิงคำ

่

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายนัฐพงษ์ แสงโสดา

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายณัฐวัตร โนนทะปะ

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๕๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายธนากร สิทธิเสนา

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายนิติภูมิ ทันตา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายภคพล เนตรทิพย์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายภูริช รสโสดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายภูมิพิชาติ จันทไชย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายเมธัส พรมมาหอม

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายยุทธนา เลิศภูเขียว

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายศิรภัทร ไชยธรรม

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายอรรถ หินกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายอานัต นามเหล่า

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายอารักษ์พงษ์ สอนสุภี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายก้องเกียรติ แก้วเฮ้า

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายจิรภัทร สีผาง

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงกรรติมา หมืนผ่าน

่

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงจุไรวรรณ จำปาพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ชนพอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงธนกร พันธ์สุระ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงธิญาดา นามตู้

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงใบเฟร์น ศรีมงคลกาญจน์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงปรัชญาพร แก้วจินดา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ สุทธิจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงภัควลัญช์ เมืองทรัพย์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยืนสุวรรณ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงศิวาพร วงษ์ชมพู

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมจรูญ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา ดวงชิน

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงอภิสรา อ่อนจันทร์

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงคุณวุฒิ ศรีกุลวงค์

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายเจษฎา ชารีทอง

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายธัญธร พิมพ์พันธุ์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายนพรัตน์ สุทธิไชยา

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายปกรณ์ มูลมา

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายปานุวัฒน์ แคนมัน

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายพณิชพล ทักขิน

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ หมอยา

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายภานุกร พันธ์วงค์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายภูริภัทร ผุยพัฒน์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายฤทธิเดช แก้วกัญญา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายศิรวิชญ์ ศรีนาค

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายสรวิชญ์ ช้อยชด

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรหมดำรงค์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายกานต์พิชชา คงแสนสุข

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงเกวลิน ยาระศรี

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงจอยรุจี วรพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงชนินาถ สีตัน

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงธิมาพร แก้ววังปา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงนิตยา ขุนรอด

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๒ เด็กหญิงประกายดาว วงษ์วาส
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงปวีณา ขุนน้อย

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงปานตะวัน อ้วนพรมมา

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงปาริตา อุนานุยา

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงผริดา ทองสิทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงพบพร เสละคร

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงพรนภา หนุนสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ นามศรี

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูคงกิง

่

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงวิริฒิพา กำผัด

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงศุภธิดา คงสิม

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงสุชาวดี ประภาเวสัง

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงอาริสษา วงละคร

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงจิดาภา ศรีศักดิ

์

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายกฤษฎา นวลมณี

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายกฤษฎา พลตรี ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายกฤษณะ บุญพบ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายณัฐติกร แสนบุญยัง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายปญญา ขันธุรา

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายพีระพล เหลาเกิมหุ่ง

้

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายวัชรากร จารา

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายวิวรรธน์ สิน กมลบริบูรณ์สิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สีดา

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงสมิตานัน รับขวัญ

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงสุภัทตรา แก้วสิมา

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายอังคเดช กิจใบ

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายกฤษฎา พรมมีนอก ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายชินวัตร มะกุล

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายธนบดี ช่วยศรี ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีบุญมี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายสดุดี อนุรักษา ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงดารารัตน์ โยกบุ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงพรณิภา ชวนอาจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายเกษมสันต์ ศรีศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายจักรพล รุ่งดี

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายฉัตรมงคล กองจันดี ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายชินพัฒน์ ฤทธิยา

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายดวงเสกสรร ดีกลาง ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายทวีทอง อนุสุเรนทร์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายชนาธิป สว่างวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายธีรวัฒน์ อ่างยาน

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายธนภัทร โยกบุ

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายพิเชฐ ธิมาไชย

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายพิพัฒน์ แสนสุข

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายเพชราช รุ่งดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายเอกภพ พลหมอ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายศักดิดา

์

นวลมณี
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ พลเสนา

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีจันทร์คำ

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงกุลธิดา ฤทธิโคหา

์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงชลทิชา ศรีษะ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงชาริสา ศิริคุณ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงณฐพร ภานะสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงณหฤทัย พลค้อ

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงแพรวา แก้วพินิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงภัทริยา ศรีโคตร ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงวนัชพร จุดสี ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงวรรัตน์ แปรชน

๓๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงสุจิรา สุจิรา

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สูงกรม ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงอินทิรา บรรณคร

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงเนตรชนก เพียวงษ์

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงกุลธิดา ผึงทอง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มูลตรีภักดิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายนครินทร์ การปญญา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายนราทร สีดาโคตร

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายพงศธร หอมสมบัติ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายพัชรพล งามแสง

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายภูวดล แก้วจินดา

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายมาซากิ ซาคิตะ

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายอานุภาพ อธิมัง

๑๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายปรินทร คามนา

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ พระรักษา ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงปยะรัตน์ ดีเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงเมธาพร ตุมมะ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ นิยม

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ โพธิทอง

์

 

ขก ๔๕๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา มาเวียง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงขัตติยา แก้วตา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงสุชานาถ มุยทัยสงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว ซำภูทอง  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายวงศธร แก้วขวา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายวุฒิชัย ชอบค้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายไตรภูมิผล ชนะโยธา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายโยธวาทิต แสนวันดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ ขุมดินพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายธนากร สุขบัตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงอภิญญา ตรีภพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงเมขลา บุญมาก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงปนธิดา ใสปน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายวรโชติ แก้วขวา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายพงศ์ภัค รัตนวิชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เชือหัวคำ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายธานิช ต้นดง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายพรณรงค์ จันทะบัณฑิต

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงสิริประภา ผักเทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงมยุรี บัวจาร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงสุชานันท์ โยธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงเจนจิรา อักษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายธีรพัฒ ละเวงวรรณ

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายสุทธิภัทร ไชยคำภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายภูรินท์ สีนุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายวิทยา วิชาโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายอัครพล พรหมศร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงอินทิรา พรรณรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ยามาชิตะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ เรียงสีทา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงอารีญา คุณยงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงจุฑาธิป พระนาศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงจุฑามณี พระนาศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงธนัชชา แสนวันดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๒
นายน้อย บาลชน ๕/๕/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๓
นางมลิวรรณ์ ศรีพันดร ๑๐/๖/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๔
นายบุญหลาย หวานเพราะ ๒/๕/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๕
นายรณะนันทน์ ราชโคตร ๓/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๖
นางนำฝน ดีเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ เรืองแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงทิพปภา เย็นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายธนกฤษ ดีเลิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงปานวาด สาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงพรลภัส แก้วหานาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุคคละ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายทัตชัย มีสีบู

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงกองทรัพย์ สันวิลาศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายชนะชัย สินงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายพลฤทธิ

์

พลจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงชุติมา ประเสริฐโส

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงชลิญญา รู้หลัก

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงวิชุดา มุมสำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงสริญญา ชายฮวด

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ทะนิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ถีรัตถา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายสิริภพ เหนาะสิงหา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายกวีวัฒน์ สุรินทร์นา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายณัชนน ศรีศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงภัททิยา ตีมูลลา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงสิริกัญญา มีพูล

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงอรจิรา ยาวะระ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงชลธิชา หารไกร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา เจ็ดนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงชลิตา แสนสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงมัณฑนา ระเวงวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงทรัพย์มีนา ต่อฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงน้องแพรว สงวนจิตร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงธิญาดา สุนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงพิมพิรา มณีจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชาน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงจิดาภา กงทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีนาค

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงชลธิชา พระปดจี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงสุปราณี สังข์เงิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงชมพูนุช ขวานอก

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๓
นางสาวจันธิวา สีพันดอน

๒๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๔
นางสาววิภารัตน์ ช่างเหล็ก

๐๕/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๕
นางสาวปราวีณา นะลาคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายอนุวัต ดวงเพ็ชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงสิริวิมล คนยัง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงจารุรัตน์ แสนสงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงณัฐริฎา แซ่แต้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายชยุตพงษ์ บุตรเสรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายธีรชาติ สิงสีดา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายอภิชาติ อุดม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายภูวดล ประสานเชือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายจักรพงษ์ ดีเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายอนุรักษ์ โสทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงตมิตา ภาชนะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงธิดาพร เทศสีหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงปนัดดา อุดทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงรัชนีกร โมดำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ โคตรสม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงอทิติมา เหล็กโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงพรกนก สูนสุช

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงวิวดาว จำปาศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงกนกวดี คำเอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงอติมา พิพัฒนศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๖
นายนพรัตน์ ใจแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๗
นายอนาวิล ศิลปพูนผล

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๘
นางสาวฐิติยา แสนบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๗๙
นางสาวณัฐวิภา บุดดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๐
นางสาวนันทินี นนทะมาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๑
นายพุทธรักษา แก้วสีดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๒
นางทองมาก จันเสน

๑๓/๐๑/๒๔๙๑
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๓
นายสุภาพ แสงฟา

๓๐/๑๐/๒๔๙๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๔
นางสมหวัง ช่างปรุง

๑๓/๐๑/๒๕๐๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๕
นางพรรณี แก้วศรีบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๖
นางสำอาง โคตรแสง

๒๙/๐๗/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๗
นายธวัช ตรีศรี

๒๙/๑๐/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๘
นางโฉมยงค์ ชอบค้า

๐๑/๐๔/๒๕๐๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๘๙
นางประดิษฐ์ ตรีศรี

๒๘/๐๔/๒๕๐๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๐
นายสมยศ กองกะมุด

๐๗/๐๘/๒๕๐๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๑
นายประวัติพร สอนถม

๒๒/๐๗/๒๕๐๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๒
นางกรรณิการ์ สอนถม

๑๖/๑๒/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๓
นางเพลินทิพย์ ภาชนะ

๐๑/๐๙/๒๕๑๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๔
นางสาวเอือมพร

้

ทองวิเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๕
นางสมบัติ ตรีศรี

๒๘/๐๗/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๖
นางลัชลาภรณ์ กาจหาญ

๑๙/๐๙/๒๕๑๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๗
นางมะลิวัลย์ หอมโสภา

๒๖/๐๙/๒๕๑๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๘
นางสาววีระสตรี ธรรมโชติ

๑๒/๐๓/๒๕๓๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๗๙๙
นางสาวงามอนงค์ ลาสุนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๐
นางสาวพรชิตา หอมโสภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงจิวรา ศรีวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๒
นางพักตร์วิไล จำปาโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๒๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๓
นางรสริน ภาชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๒๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๔
นางจิตรัตดา ยางเลย

๒๒/๐๗/๒๕๒๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๕
นางสาวอ้อมจันทร์ สิงสอ

๑๗/๐๘/๒๕๓๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๖
นางสาวหทัยชนก หอมโสภา

๐๖/๐๒/๒๕๓๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๗
นางสาวอนุสรณ์ วงษ์พิมพ์

๑๕/๔/๒๕๑๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะอาด

สะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเย็น
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ จันทะมุด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายชยานันต์ ตังทะนาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายอันดามัน โนนทิง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายภัทรภณ บุญศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เคระนัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ชินดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผิวชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงรัตติกาล สุนทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงนฤภร มุตะกะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงกัณณิกา มากมาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงวิรฉัตร สีโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงนริศรา จรนามน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงพัชนันท์ วันเพ็ชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงญาณิศา แสนงาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แนวเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล ธิมา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงพรรณพัชร ชินสีห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ดีราษฏร์วิเศษ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายกิตติภูมิ บัวเทพ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายจิรภัทร ทองวิเศษ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายเปรมินทร์ คำปง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายสุริยพงศ์ ศรีแพงมูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายสิรภพ คุณศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงจริญญา ศรีอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงชลฎา ใชย์ลอด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงศศิวิมล พรรณขาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงสถาปตย์ แก้วสมัคร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายกันย์ธากร ผุยภูเขียว

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูครองจิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหม้อหนองคู วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงขวัญชนก จิตจำนงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ วัดสมสะอาด  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายจิรภัทร หน่อแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

พลประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายธนบดี ถนอมวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๒
เด็กชายสหรัฐ เทียงดีฤทธิ

่ ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๓
เด็กชายสหรัถ ศรีปชชา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงจิราพร โควิ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงจิราภา แสนบุตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงดังดวงใจ

่

พรมโสดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงลลิตา สิงห์บัญชา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ แปยอ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงสายสุดา ซาหยอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา เกตแพง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงสุพัตตา ลาสอาด

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายกิติพงษ์ แก้วลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายปรลิศ เสมอใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายปณณวิชญ์ เคนดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายพายุ พิมพ์คต

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายวิวัฒนา สาลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงชนิกานต์ จันทะแจ่ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงชลิตา กองไชยสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงนริศรา ดาวไสย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงนครินพร บุดดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ภักดีโยธา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงพัชราภา พลบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงอรัญยา ศรีทน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงวริญา ศรีม่วงโป

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๕
นายนายภูมิใจ ใจอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ขก ๔๕๖๐/๕๘๖๖
นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด

๑๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านม่วงโป วัดไชยศรี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดขอนแก่น  ๑๖๙ / ๑๖๙

้
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