ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ส่งสอบ ๘,๒๘๔ คน ขาดสอบ ๒,๗๐๗ คน คงสอบ ๕,๕๗๗ คน สอบได้ ๓,๘๕๓ คน สอบตก ๑,๗๒๔ คน (๖๙.๐๙%)
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายจักรพล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายจักรภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายเจษฎา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายธนาโชค
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายพัชวัตร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายเมษา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายวิษณุ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายสุวัตร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงจิราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงช่อลดา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑ เด็กหญิงณั ฐกานต์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศุภสรา
เด็กชายธาราดล
เด็กชายจตุภูมิ
เด็กชายตนุภล
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายอภิณัฐ
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายฉันทวัฒน์

นามสกุล
แก้วนำลักษณ์
แก้วนำลักษณ์
เจริญทอง
สิงห์หา
กสิวงศ์
สูงชัยภูมิ
เสนมา
จันทรา
ตั้งภูเขียว
ไชยธรรม
เรืองแจ่ม
ผงบุญธรรม
ดอกบัว
อัคพิน
ผิวทอง
มูลไธสง
ขอมชู
เรืองจรัส
มาตย์วังแสง
พิมพ์มี
ดีภัย
สุนทองห้าว
แพงปสสา
มูลมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดท่าบึง
วัดท่าบึง
วัดท่าบึง
วัดท่าบึง
วัดท่าบึง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายภควัต
เด็กชายกมลาสน์
เด็กชายนิทธันต์
เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงณัฐตชา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนัทธมน

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙

นามสกุล

นามกระโทด
ดรปญหา
ชื่นสกุล
สีชาเหง้า
กมลพันธ์
สังข์วิเศษ
สอนถม
หวังวนวัฒน์
เด็กหญิงปราชญาณ์ ตุไตลา
เด็กหญิงปริยฉัตร งอสอน
เด็กหญิงพลอยรุ้ง เนืองโพธิ์
เด็กหญิงศิลาภัค ทองสุข
เด็กหญิงนิยตา อุทธา
เด็กหญิงณัฐวรรณ ประสิทธิเขตรกิจ
เด็กหญิงอัยรฎา สิทธิ
เด็กหญิงธัณยพร แพงงา
เด็กหญิงพันธิมา หาญสุริย์
เด็กหญิงเกวลิน ได้วิเศษ
เด็กหญิงชาลิสา สังข์สิทธิ์
เด็กชายศักดิ์พล ศรีศักดา
เด็กชายยศพล ภูถวิล
เด็กชายพัศนัย สมศรีสุข
เด็กหญิงศิรภัสสร อุทธา
เด็กหญิงกัญญานัฐ ไผ่สีทอง
เด็กหญิงดุษฎี
อินตะนัย
เด็กหญิงพิมพกานต์ จอมขวัญ
เด็กหญิงวิภาดา บุตรวงศ์
เด็กหญิงปนนภา นารถทา
เด็กชายสิรวิทญ์ ม่วงทอง
เด็กชายศุภกานต์ อาดธานี
เด็กหญิงจิตติสุดา จันทร์เทพย์
เด็กหญิงพัชราพร ทะไกรราช
เด็กหญิงรัชชนันท์ โคตรหลักคำ
เด็กหญิงวริศรา จันทนประเสริฐ
เด็กหญิงฟาญาดา เรืองสุขสุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงนาระดา วรรณา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗

เด็กชายณภัทร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายธนภัทธ
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงชนกนันท์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงพลอยประภัส
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕

เด็กหญิงม้ลลิกา
เด็กชายรวิพล
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกุญชร
เด็กชายชูชัย
เด็กหญิงณฐินีพร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนชัย
เด็กหญิงธีรตา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชญานน
เด็กหญิงต้นหนาว

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กชายเทพประธานพร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธารากร
เด็กชายธีระภัทร์
เด็กชายธนาคาร
เด็กชายศุคลวัฒน์
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กหญิงชุติมา

รุ่งอรุณ
โพธิ์เย็น
เลพล
นามวงศ์
บุญทวี
สีสุนนท์
บุญจวง
หลานวงค์
พลศิริ
บุตรแสงโคตร
ใจเมือง
สีหามาตย์
สิงห์ชู
ตรีชาลี
วงษ์คุย
เพียยุระ
ประทุมแก้ว
สุวันชัย
จันดีบุตร
มุงคุณคำซาว
สิงห์สาย
มหาจักร์
แก้มอุ่น
ม่วงกลาง
ตันตรา
จักโนวัน
ภิญโญทรัพย์
ตันตรา
เหล่าสงคราม
ธรรมชิมาลัย
พระยาไชย
แสนธาระณะ
หงษ์วิไล
ทองมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงทิชามาศ
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงเจสสิก้า
เด็กชายวราทิพย์
เด็กหญิงนภาวัลย์
เด็กหญิงขวัญมณี
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงณิชกุล
เด็กหญิงธารารักษ์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงวาทิกา
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงปุณนภา

มะสีหา
นามพวน
สนธิการ
ประโลม เฮาริทซ์
ศรีวรรณะ
ทองปว
อินอุ่นโชติ
ชาวปา
ลาสแดง
เหล่าสงคราม
ติวเฮียง
แอมนนท์
เบญจสุวรรณกุล
รักธรรม
ศรีแก้ว
สอนชา
เทียมจันทร์
นวลอ่อน
คันธะโรรส
จะริยามา
พรมดี
แสงใสแก้ว
อยู่เย็น
ดอนหลักคำ
รังเพีย
พิมพิลา
ชุ่มหิน
ประชาราษฎร์
ริตา
ดิตะเถโร
หารอ่อนตา
พระอิสาน
ดอนหันรักษา
คำพิลานนท์
พรมอ้น

ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กชายก้องเกียรติ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงพิชชญา
เด็กหญิงนภัทรกร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายทศธร
เด็กชายศรัญู
เด็กชายธิติพล
เด็กหญิงต้นข้าว
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงอธิษา
เด็กหญิงพรนภัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๓๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๐๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๒๗/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงไอยาดา
เด็กหญิงจุฑามาตย์
เด็กชายจักริน
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กหญิงศศิพร

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘ เด็กหญิงปภาวรินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายธนโชค
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงขวัญชีวา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงทิพสุดา
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงนัทริดา
เด็กหญิงสุชันษา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงนัฐนิชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายศรัณญ
เด็กชายธนัท
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายฉัตรณรงค์

นามสกุล
จัดโพนดี
พาเตาะ
สินภักดี
นวนสุข
คำภูแก้ว
ตาวัง
ซิดทอง
ชุ่ยจันทึก
โยธะคง
ถาวรคำ
ชัยมีแรง
ชำนาญ
ก้านพุดชา
ชมจันทร์
นิติโรจน์
พิมพ์เบ้า
ศรีภักดี
อุปการะ
กระจาด
กองกูล
ปะจุกะกัง
วงศ์จอม
หัสดร
ชาสงวน
สิงห์มุ้ย
สุโพธิ์ขันต์
พัทไธสงค์
จันหง
สงคราม
อ่อนโพธา
ทิพชาติ
แก้วดอนหัน
โทแสง
พานตะสี
ด่อนแผ้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี๓)
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนรา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กชายธันวา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงแพรพรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗

เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงปมจิตต์
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงทิพย์ธิดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงอิยามา
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงทิวัตถ์
เด็กหญิงพอใจ
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายจินตพร
เด็กชายทฤษฎี
เด็กชายนราธิป
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิววงศ์
เด็กชายศรัณย์พร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายวายุ
เด็กชายธรรมรส
เด็กชายไววิทย์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงชัญญานุช

ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงอินทร์ทริฤ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงพิชามญชุ

นามสกุล
ชนะบุญ
ฉุยฉาย
จันทะศรี
นิพขันธ์
พหลทัพ
แก้วตีนแท่น
พาที่รักษา
กฤษณะโลม
ผาดวงดี
นามพวน
คำสิงห์
ไอเซอร์มันส์
ศักดี
เชื้อจำรุญ
เสรีวงษ์
จิตธรรมมา
เขจจรแข
เพชรแก้ว
เทียบคำ
บุญลือ
ฤทธไธสง
สังกะคำ
ชมภพ
ชัยสิม
ทับสมบัติ
ทับสมบัติ
บุญชม
ชั่งจอหอ
เข็มศรีรัตน์
อภิชาติธนกิจ
คำล้วน
ดอนอ่อมจ้อม
มูลละมาตร
ชานนท์
ผิวแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงรินรดา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘

เด็กหญิงฉัตรวลี
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงมานิดา
เด็กหญิงสิริยุพา
เด็กหญิงเกศราพร
เด็กหญิงกิ่งฉัตร
เด็กหญิงนวนันท์
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายฐิรวัฒน์
เด็กชายประตินันท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเอรัส
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายนิชคุณ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙ เด็กชายศักดิ์นรินทร์

เด็กชายณัฐพงศ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กชายสุริยา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒ เด็กชายอานนท์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงอังศุมา
เด็กหญิงเควลิน
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงธัญยพร
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายโชคอำนวย
เด็กชายธันวา
เด็กชายธนาชัย
เด็กหญิงสุภาวดี

นามสกุล
เหยียดชัยภูมิ
นามวันทา
สายบัว
เพียรยิ่ง
นามวันดี
แสนทวีสุข
แผนกาง
มีลาภ
แถนสี่แสง
เปาศรี
วิลัยเลิศ
เสดสี
เทียบคำ
สุภาลักษณ์
เนาวะสี
จารา
ดาราษฎร์
ศรีวิชา
มหาวิลัย
ทินเกิ๊ก
ดีเลิศ
เจริญอินทร์
น้องคะนึง
ตีกา
นิพขันธ์
ปาลลลา
ชมภพ
ฉุยฉาย
เจ๊กสี
แก้วบุญเรือง
เสาร์หอม
ทะทา
หลงภูงา
สะพู
ศรีสองชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดเทพปูรณาราม
วัดธาตุกุดกว้าง
วัดธาตุกุดกว้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงทิวากร
เด็กชายภูเวส
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพุทธิชา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กหญิงธัญญ์นิรชา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑

เด็กหญิงสุกานดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงพิชามญช์
เด็กชายกล้าณรงค์
เด็กชายอารักษ์
เด็กชายตัง้ ปณิธาน
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายนราธร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงแพรตะวัน
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงแก้วทิพย์
เด็กหญิงธนิจฐา
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงพณณกร
เด็กหญิงวริศรา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายมนตรี
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กชายอัมรินทร์

นามสกุล
จำปานุ้ย
เนินทา
แสนนาม
สุดนิมิต
แสนลือชา
จำปาวะตะ
แสนโคตร
บาอุ้ย
ทนคำ
รัตนราช
พันเรืองเดช
นอกตะแบก
เหลาสิงห์
พรมทา
ทองเจียว
ธรรมจิตติ
ไชยราช
องค์นาม
เพียดสิงห์
นาไชย
เพ็งเภา
พงษ์เตชะโยธิน
เชื่อมกลาง
พวกวิบูลย์
ศิริจันทร์
กองสู
โพธิ์หล้า
ชาหมู่
ศรีหนองบัว
โพธิ์เลิง
ใจมัง
บุตรราช
ชัยชนะ
แสนสีมนต์
นามฮาต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุกุดกว้าง
วัดธาตุกุดกว้าง
วัดธาตุกุดกว้าง
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดวิจารณ์สว่างโศก
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายภูมิมินทร์
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงวิราภรณ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายวิศนุกร
เด็กชายจักรวิชญ์
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายชลาธิป
เด็กชายณัฐวุฒิณ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายศตวรรษ
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงณัฐชฎา
เด็กหญิงพิตตินันท์
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงณัฐชนก
เด็กชายอักขราทร
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายกิตติ
เด็กชายประพัฒน์
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายอภิวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘

ขก ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กชายวีรพัฒน์

เด็กชายสอง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กชายธีรพงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กหญิงสุกัญญา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา

นามสกุล
พรมตะโก
อุ่นใจ
โภคา
แสนพงษ์
สืบสุนทร
หมอยา
ไชยคำมิ่ง
สงกลาง
สิทธิคำ
พานน้อย
นาคแก้ว
ทัศนิยม
พันธุยา
ยิ้มชัยภูมิ
เมฆสงค์
จันทร์โนนแซง
กุนแก้ว
ปญญาศรี
ซิ้งศิริทรัพย์
ใจตึก
ซิ้งศิริทรัพย์
เกษนอก
บุตรโคตร
ห่มขวา
เพียดสิงห์
เมืองทา
ชาญรอบรู้
นันทะไสย์
สนทอง
ศรีหนองบัว
จันทะวงษ์
ชัยนอก
ภูสำลี
พอตั้ง
พงษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม
วัดบ้านหนองตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายณัฐยศ
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายพิรเดช
เด็กชายพงศอมร
เด็กชายพลวรรธน์
เด็กชายประภังกร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงอนัดดา
เด็กหญิงภัครธิดา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายชัยธรรม
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายพฤษชาติ
เด็กชายพีระพัฒ
เด็กชายสิริณัฏฐ์
เด็กชายเดชากรณ์
เด็กชายกฤตพรต
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกนกขวัญ
เด็กหญิงกรฎาพร
เด็กชายกันต์กวี
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิชิตชัย

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อาจชัย
ขุนรักษา
จาระ
มุงคุณโคตร
นครศรี
ทีภักดี
พวงแก้ว
รัตนากร
หมื่นหน้า
วงษ์ปอง
รัตนโคตร
เศรษฐา
คำโพธิ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

สุนทร
โนนท่อน
นาคม
จังพล
เศรษฐา
ศรีหานาม
ปลามศิลป
เหมือนพิมพ์
รัตนโคตร
สำราญบำรุง
ดาหาร
ระวงค์ษา
กัญญา
ทับสุริ
โพธิ์ศรีอุ่น
บันทอน
รูปสูง
แสนรักษ์
เทศพันธุ์
ระวงษา
รูปสูง
ชัยแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงแก
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

สังกัดวัด

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

หมายเหตุ

วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวีระพงศ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพัทธณกร
เด็กชายวีรภัทร์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงชยานันต์
เด็กชายวิษณุกร
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกันต์ธิดา
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายชยะพล
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงกมลเนตร
เด็กชายพัสกร
เด็กชายภูม์ิชณัฏฐ์
เด็กชายศิวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘ เด็กหญิงกฤติญาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายการ์ตชนก
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงชนามิกา
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร

นามสกุล
วงษ์พล
ไชยหงษา
วิเศษทรัพย์
ราชเสนา
แสงผา
ศรีเทา
หอมดวง
จำปา
ราชเสนา
แก้วบับพา
กุดสังนอก
ศุภวรรณ
ห้วยหงษ์ทอง
ละออง
วาสิงหน
วงถวิล
ทองเย็น
สุนทร
สุหา
ชนะรินทร์
เวียงปตติ
ชาลี
พินิจมนตรี
กุระกัน
สร้อยสุมาลี
ภูพันธะ
ศรีสุโคตร
สุริฉาย
มาตสีหา
นาใจดี
น้อยสุข
ฝายสงค์
แช่เอียว
ไชยฤชา
เผ่าพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภริวัฒน์
เด็กหญิงเมรัสยา
เด็กชายรณกฤต
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายเอเชีย
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงขวัญอุมา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กชายปริตถกร
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายปยะ
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กชายวสุธร
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายวีระเทพ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงปรินทร
เด็กชายอดิศร
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอนรรฆวัส
เด็กหญิงขนิษฐา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล
ศรีน้อยพรม
มีแย้มภักดิ์
ภัศนาอัตถฤษฎ์
คำวิจิตร
พิจารโชติ
แสนบุตร
ภูพานเพ็ชร
ไกรสุวรรณ์
ชายฮวด
ฐานะ
นนท์สุรัตน์
ไชยจงมี
เอกตาแสง
แดนไธสง
ภูมิพรม
สุโพธิ์ขันธ์
คงน้อย
ธรรมประเสริฐ
ชานอก
เลือดทหาร
โพธิสาร
ดีปรุง
พันธ์ศิริ
สุจริต
สิงพรม
สิงพรม
ศิริแสน
ทองวิเศษ
คุณพลอย
จอมทอง
ปอมศรี
บุญเกิด
เบ้าเรือง
พลชัยมาตร์
บุญเสริม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังโพน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาฝาย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฝาย
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฝาย
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาฝาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดปาชัยมงคล
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดพรหมวิหารธรรม
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายพงศกร
เด็กชายเพชรรุ่ง
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายปริวัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายนิรุจ
เด็กหญิงนิลาวรรณ
เด็กชายปยบดินทร์
เด็กชายศิริโชติ
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายคุณากร
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนัทชา
เด็กชายโภควิน
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายเตชพัฒน์
เด็กหญิงพันทิรา
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กหญิงมณีกานต์
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงสุธารัตน์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปภังกร
เด็กชายประชา
เด็กชายปยะพัทธ์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔

นามสกุล
ชุมแวงวาป
นอสูงเนิน
ดิษฐเจริญ
โมราช
กองพะลี
จันทะเรือง
ทวิราช
เขียนโคกกรวด
สุวรรณศรี
โนนทิง
วรรณา
บลอม
แฟสันเทียะ
กาบบัวสี
เต็มใจ
บุตราช
ฉลาดทำ
เภาอ่อน
สุขแสน
พุ่มบ้านยาง
รัตพลที
โพธิ์ศรี
หมอกชัย
กันยาบัญดิษฐ์
ลาแฮ
เอกตาแสง
โพธิขำ
กองยอด
บุญเอนก
วาสิงห์หน
ศรีดาวงษ์
แก้วหานาม
ไชยมงคล
ยศพล
แสงสีอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝาย

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝาย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝาย
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิลาโปงคำ

๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดไทรทอง
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่างวังหิน
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงรัชนู
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กชายอาชวิน
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กชายเจนณรงค์
เด็กหญิงชนัญชิตา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายภัศนุพงษ์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงลักขณา
เด็กชายวรวุฒ
เด็กชายวีรัชชัย
เด็กหญิงศรศิริภา
เด็กหญิงศิริญาภา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอารอน
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชนาสิน
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายต้นข้าว
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงนุสรา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙

นามสกุล

ศรีชมชื่น
อาตวงษ์
หร่องบุศรี
ศิริมาศ
ศรีธนะกูล
สุจันทร์
นิลเอี่ยม
พรมสา
หนองยาง
กุลวงษ์
สอนแผง
คงมาตย์
พิจารโชติ
ภูลายเรียบ
ราชพลแสน
รัตนพร
แซ่อ้ึง
หม่องคำหมื่น
พลหมอ
ยศพล
ทวีโรจน์
วัลด์มันน์
นุ้ยประสิทธิ์
โพธิ์ศรี
กออำไพร
คืนดี
เหล่าเสนา
ศรีประทุม
บุญโส
สอนกลาง
โนราช
หนูศรี
กลไกล
ไชยคำภา
แซ่โล่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐ เด็กหญิงปรารถนา

เด็กหญิงพรทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒ เด็กหญิงพรธิดา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓ เด็กหญิงพราวพิลาศ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔

เด็กหญิงพิชชาอร

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕ เด็กหญิงพิมพ์รพัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐

เด็กหญิงมัญชุสา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริดา
เด็กหญิงศุภาพิชย์
เด็กหญิงศุริษา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑ เด็กชายเศรษฐศาสตร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุริษา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายธนากร
เด็กชายบุณยะกวิน
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปวีณ์ลดา
เด็กชายภาสกร
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายนภณต์
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายแสงทอง
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายรอนณ
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงชติมน
เด็กหญิงอรพินท์

นามสกุล
พิชัยกุล
กุลาสา
ภาษีราช
อาจศิริ
เหล่าสุนา
จิตวิขาม
ขุนวิช่วย
ภูพานเพ็ชร
หวังเย็นกลาง
สีแก้วนำใส
ทัพสุริย์
กางกร
อุทัยแพน
ดีสาสตร์
กลิ่นเมือง
หล้ามาชน
โพธิ์ศรี
นิยะภา
เสือมาพะเนา
บุญสวัสดิ์
แก้วหล้าแสง
บ้งงึ้ม
ผางนำคำ
สมสอาด
กายขุนทด
ถานะ
เมืองฮาม
สุระขันตี
ศรีเชียงสา
อุ่นเจริญ
จันทะเรือง
พันธุ์ศิลา
สาลีวัล
พลเคน
หลำแขก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนำอ้อม
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดประทุมคงคา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายบุญญศักดิ์
เด็กชายเจตษฎา
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายกิตติขจร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายชินกฤต
เด็กชายวรกิตตื์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙

นามสกุล

ชุ่มอภัย
ศรีอภัย
สุนทร
ลานขามปอม
หวังหวาน
บุญหว่าน
เทียบสี
โคกแปะ
พลอินทร์
เด็กชายเนติภูมิ พิทักษ์
เด็กชายพีรวิชญ์ เสือจำศิล
เด็กชายกรวิทย์ ประชุมชัย
เด็กหญิงชญาดา สีหาบง
เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณสุทธิ์
เด็กหญิงภัทรภร บุญโน
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวใหญ่
เด็กหญิงปนสุดา ภูมี
เด็กหญิงรติกานต์ เปตามานัง
เด็กชายชญานนท์ สีหาบง
เด็กหญิงวงเดือน โทอุทา
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์บุตร
เด็กชายณัฐวัตร พรหมจารีย์
เด็กหญิงภัสรา ไขโพธิ์
เด็กชายณัฐภูมิ สมบัติ
เด็กชายธนธรณ์ อำมา
เด็กชายรณกร พรหมอินทร์
เด็กหญิงวริดา อินประภักต์
เด็กหญิงกานต์ธีรา สิงห์ก้อม
เด็กชายณัฐดนัย บับพาน
เด็กชายธเนศพล วิเศษภักดี
เด็กชายธนากรณ์ วรรณขาม
เด็กหญิงเพียงฟา ทองเชื้อ
เด็กหญิงดลฤทัย จันทรโสม
เด็กหญิงอรปรียา บัวภาศรี
เด็กหญิงศศิวิมล เสาศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงเพียงฟา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายยุทธจักร
เด็กชายพาชิน
เด็กชายน่านฟา
เด็กหญิงจันทมณี
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายมงคล
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายธนัท
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงนิภารัตน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายรชานนท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายยศกร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายอนิพงษ์
เด็กหญิงดวงมณี
เด็กหญิงนำผึ้ง
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงภัชรา
เด็กหญิงยลดา

วรรณขาม
โลดลีกาวี
ไชยพรมมา
อินอาน
ชัยวงษ์
สุคำภา
คุณพรม
ใจพักดี
ชาเนตร
ธรรมรัตนิกร
อุช่ืน
จันทร์กลาง
รักพินิจ
น้อยเนารัง
พรมไพรสนธ์
พลเคน
สรรพอาษา
เพียลาด
ธรรมครลอง
แสนละคร
ภูแชมศรี
โคตะวงศ์
ทาระกานนท์
ศรีหาโคตร
แสบงบาล
ศรีหาโคตร
วงษ์ภูเย็น
ศิริพิทักษ์
อ่อนสะท้าว
สุวรรณประเสริฐ
เหล่าศรีคู
ทัดมาลา
เพียรเสมอ
ทองคำ
สายทองสุข

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาง้อง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาง้อง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาง้อง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาง้อง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาง้อง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดศิริพนปุญญาวาส
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงศุทธหทัย
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงเวทิตา
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงศิดารัตน์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายจักรพล
เด็กชายชลกานต์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕

ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖ เด็กหญิงจันทกานต์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงธนิกานต์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายธีระพันธ์
เด็กชายเควิน
เด็กชายยุทธวีร์
เด็กชายทิวา
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงกมลฤทัย
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงอธิติญา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กชายธนาภัทร
เด็กชายอมรัตน์
เด็กชายฑิฆัมพร
เด็กชายสุทิวิช

นามสกุล
วิชัยวงค์
ศรีปญหา
งามหนัก
นาคนา
อรุณา
ภาระบาล
ดีสุดที
รัตนวิชัย
แก้วเกตุสังข์
มูลอามาตย์
โมรานอก
เรียนพิษ
ทินจอง
โพธิ์ศรี
เหล่าหมวด
มาสุข
จิตรธรรมมา
เสนาอุดร
ผายพิมพ์
ภักดีตุละ
หรรษา
พูนหลัก
หงษ์แก้ว
สุวรรณศรี
ยศคำลือ
วรรณยึด
วันดี
คำควร
นาชัยพลอย
ยนตยศ
มะโฮงคำ
ตะนะชัย
ทอดแสน
ตะนะชัย
อะยาวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนพลทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายศุภกร
เด็กชายณัตฐพงษ์
เด็กชายณัตฐพล
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงอันนิสา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕ เด็กหญิงกัณยาภรณ์

เด็กหญิงชุดา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กหญิงศิริภัสสร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘ เด็กหญิงฐิติมา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕

เด็กชายสุเมธ
เด็กชายสุธีร์
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงศิริวิภา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖ เด็กหญิงปฐมาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖

เด็กชายขัตติยาวุธ
เด็กชายอธิชน
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายวิชาญชัย
เด็กชายดนัยเทพ
เด็กหญิงชินณิชา
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงวรัทธญา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงธัญภรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗ เด็กชายพงษ์ณภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒

เด็กชายพูติ
เด็กชายกิตติกาล
เด็กชายณัฎฐากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธันวา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล
สุวรรณเวียง
ไซยคำภา
เทียมโคกกรวด
พรมเหลา
แอดอุป
สาเกตุ
จันเขียว
เพียลาด
เล็งชายสงค์
พิหูสูตร
แสงสกุล
แสงสกุล
พลดงนอก
นานอก
ขมคิ้ม
ชาชำนาญ
วงษ์คำจันทร์
ศรีสันงาม
ภูตองศรี
แสงโคตร
บุญเลิศ
ตรีศาสตร์
ผาบจันดา
เย็นสุข
ชัยนอก
สุวรรณะ
ครองโชค
ยืนยิ่ง
ไหมนำคำ
การะเกด
ชีพอุบัติ
มาสุ่ม
คำนาแซง
ชาแท่น
เวียงทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนหมู
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหมู
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕ เด็กหญิงณัฐฏนันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓

เด็กชายเดชนิน
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงชลศิริ
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายอริย์ธัช
เด็กหญิงลลิล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔ เด็กหญิงหนึ่งนรินทร์

เด็กหญิงรมย์ชลี
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖ เด็กชายสืบสกุล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗ เด็กหญิงดาวิกา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘ เด็กชายธีรศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙

เด็กชายธนัท

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖

เด็กชายสตายุ
เด็กชายธาดาพงษ์
เด็กชายเนรมิต
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายณัฐกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนิจสิรี
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงก้องนภา
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงณปภัช

นามสกุล
เดชมงคล
สุวรรณศรี
ปุนปอง
สีแพง
มะปะเต
เจียงภูเขียว
เจริญสุข
สิทธิประเสริฐ
พร้อมสุข
ละลี
นววิจิตรกุล
ลาสอน
ละออเอี่ยม
พิมพ์หล่อ
บุสดีวรรณ
บุญมา
คงสามหมอ
ฝาชัยภูมิ
เทวารัมย์
รักษาศิล
สุนรกุมภ์
เหล็กชื่น
ธรรมรา
คำแก้ว
เจริญถิ่น
ล่ามสมบัติ
พุทธศรี
กิตาซาวะ
ดินแท่น
อรรควงษ์
แวงชัยภูมิ
สง่าลี
บุตรพรม
ไชยทอง
ทองเทียม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างนอก
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปณฑา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑ เด็กชายวงศกร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒ เด็กชายพงศธร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓ เด็กชายนิติศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔ เด็กชายดำรงค์เกียรติ

เด็กชายมนต์วิสุทธิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖ เด็กหญิงกนกพร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕

ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗ เด็กหญิงแพรวไพลิน
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑

เด็กชายสกลกร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงจตุพร
เด็กชายรุ่งเกียรติ
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงอนันตญา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒ เด็กชายเศรษฐศาสตร์

เด็กชายภูวดล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔ เด็กชายธันวา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕ เด็กชายณัฐธิวัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖ เด็กหญิงจันทัปปภา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงนุจรินทร์
เด็กชายคมเดช
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงณฐพร
เด็กหญิงกอบแก้ว
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายกิตติศักดิ์

นามสกุล
เสมือนพวก
ทาขุลี
ศรีรักษา
แสงมณี
ทองเทียม
เพือขุนทด
พรมไพร
สุขบัว
สมวงษา
สอนจันทร์แดง
ธีระชาติมงคล
อ่อนเงิน
ชนะตั้งเจริญ
สุรินทร์สมบูรณ์
ละครชัย
ซาแก้ว
สิงห์จันทร์
ขุนแก้ว
ลาภสถิต
ไกรรัตน์
อู่เหล็ก
แข็งแอ
วิเศษโวหาร
ชินทะนาม
ทรงไชย
คำเส็ง
เปรมทอง
วงค์ชัย
สืบสังข์
ศักดาราช
แสนเวียง
มะลัยคำ
สุขพิมาย
เลิศลา
อนุศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงสุภาวิณี
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงวิชุลดา
เด็กชายชินวร
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายแบงค์
เด็กหญิงศิริจัน
เด็กชายบูรพา
เด็กชายเดชาวัต
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายมนัส
เด็กชายนำทาง
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายวีรภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กหญิงธัญญารัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กหญิงวนิตา
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายรัตนพล
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กหญิงสุพัสรา
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงพิมพ์รภัส
เด็กหญิงพิมพ์พิไล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงปาริตา

นามสกุล
สายธนู
แนวสุภาพ
แก้วนาคอ
โพธิ์วอ
โจภูเขียว
สายพันธ์
สีหาวัตร์
อุ่นสวัสดิ์
เสียบไธสงค์
นาเขียว
โนนสูงเนิน
ชาญชำนิ
เช็ดสันเทียะ
ผ่องศรี
นาทันเลิศ
บุตรธา
ขุนรัตน์
นุภา
สีหาโคตร
ทวยแก้ว
หลวงวัง
ทอนตะคุ
ผ่านสุข
โพธี
บุดดีมี
จารย์โพธิ์
ลาดเงิน
ถาดวิจิตร
เรืองเจริญ
ศิลาสิทธิ์
นาคเอี้ยง
บังกุล
ลีพรมมา
ชัยลี
ขวัญทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนอุดม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐ เด็กชายเลโอนาร์โด
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕

เด็กชายจักรกริช
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายชนะพล
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงชัชญาณิช
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กชายธันวา
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายเตชิต
เด็กชายถิรเทพ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายราชสีห์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงธิติกาญณ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวนิศลา

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงวิภาลักษณ์

เด็กหญิงศิรินทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กชายภัทรวิชญ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กชายเด่นดำรง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กหญิงเบ็ญจมาพร

เด็กหญิงกรรณิกา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กชายศุภากร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กหญิงไอด้า
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กชายโฆษิต
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑

นามสกุล
ปาริลล่า
ก้อนแก้ว
วงคำ
เจริญมี
สุภิวงค์
คลังภูเขียว
วิเชียร
ลัดเหลา
จิตรนาเรียง
สีชาติ
คำภาพงษ์
แก้วพิมพ์
โพธิ์นรินทร์
พงษาโคตร
พละชัย
เอื้อศิริคูณ
ภูมิภูเขียว
กัณหาเรียง
พุทธธรรม
จันแสง
พันธ์อินทร์
มหามูล
วงษ์พัฒน์
ศรีหาพันธ์
เค้พวง
วงษ์วิวัฒน์
จันทะชาติ
นาคนชม
ขืนเขียว
ศรีกัณหา
อ้อมนอก
ตันเวียง
ผุยนาเพียง
โยมา
สายคำตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" วัดทาม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ วัดอัมพวัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน

วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดทาม
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕ เด็กชายจักรพรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖

เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายนภรัตน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภารากร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงศุฤมล
เด็กหญิงปดิวรัดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายกรณ์ดนัย

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗ เด็กชายกาจบดินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายมงคล
เด็กชายรัตนชัย
เด็กชายศิวัต
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงสิวะดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอธิชา
เด็กชายราชัน
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงกันยาวีร์
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล
พุ่มพวง
นันทะขันธ์
บุญฉิม
สาริยา
บัวทุม
เสิกภูเขียว
สิทธิคำ
พวงพิลา
เครือแสวง
พันธ์ชัย
พรมมาจุ้ย
นิชำนาญ
เบ็ญขุนทด
มีมูลทอง
เสละภูมิ
ภูสอาด
เมมี
หมื่นพหน
นามรัตน์สี
วงษ์สุ่ย
หนูมี
ฝาชัยภูมิ
พาคูณ
แซ่เอ่ง
สิมยอด
ภิญโญภาพ
ชิณบุตร
วิเศษศักดิ์
แนวสัตย์
พิทักษ์พงษ์
บัวโคกรัง
อรรคพงษ์
แนวสัตย์
มุ่งต่อกลาง
พิมพ์จอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กหญิงบุญญาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙

เด็กหญิงไอย์ญฎา
เด็กหญิงณฤดี
เด็กหญิงอคัมย์สิริ
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายจารุณัฐ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายณัฐวุฒิ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐ เด็กหญิงพลอยชมพู

เด็กหญิงปณิตา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒ เด็กหญิงสิริวิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓ เด็กหญิงสวรรยา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔ เด็กหญิงสุภานิชา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕ เด็กชายประเสริฐศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒

เด็กชายบัญญพนธ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายรติพล
เด็กชายธาราวรรษ
เด็กหญิงกรรณญารี
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงน้องใหม่

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓ เด็กหญิงทิพยาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กหญิงรมิตตา
เด็กหญิงณัฐธิฌา
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงริต้า
เด็กหญิงสรัลญา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงศุภสร
เด็กหญิงจารุณี
เด็กชายวีระยศ

นามสกุล
เจริญพร
จิตรซื่อ
สีหาวัด
แพงไทย
บอมโคตร
ชาติสุวรรณ์
ภูเมฆ
ศรีภูทอง
สีเสือ
ติ่งไหลเซม
สีสมุทร์
จรรยา
ศรีคำภา
อนุวาน
ทีสุ่ม
เพชรภูขียว
อ้างสกุล
พิมพ์เกาะ
นันทะแพทย์
หอมพรมมา
เชื้อศิริ
เหง่าภูมิน
พงษ์สุพรรณ
พงษ์สะพัง
บุญมา
หล้าน้อย
คำศรี
สิงห์คำ
ชำนาญ
คำภูเขียว
ดาสา
มนต์ก้อม
ภูมิพิพัฒน์
สาโม้
เพชรภูเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ วัดอัมพวัน

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ วัดอัมพวัน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเอียด

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเอียด
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเอียด
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเอียด
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีราณัฐ ศรีสุบาล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖ เด็กชายอัครเดช พิลาแดง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗ เด็กชายบุญญาวัฒน์ สะอิ้งทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘ เด็กชายเมธาสิทธิ์ สุวรรณเหลา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙ เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนเสริม
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐ เด็กชายกมลภัทร์ ไชยทะเศษฐ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑ เด็กหญิงอัจฉริยาพร เกาะลุน
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒ เด็กหญิงอนัญญา เขียวสิงห์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓ เด็กชายธนากร
รักษาเขต
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔ เด็กชายราชัน
พุทธจักร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕ เด็กชายอนาวิน เทาดี
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖ เด็กชายทิวากร เหลือถนอม
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗ เด็กชายกิตติคุณ สุภาพรม
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘ เด็กชายธนากร
บริวงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กชายอัครชัย โพธิงาม
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กชายพีรพงษ์ แก้วพิทักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กชายสุพนัย
พงษ์แสนพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒ เด็กชายธนภัทร เสเล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กชายปริญญา พรมลารักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔ เด็กชายคมกริช บุตรมา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กหญิงจิรัชยา ทับชา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายโชคปกรณ์ อ่อนอภัย
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗ เด็กชายธีรเดช
เกาะลุน
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘ เด็กชายปฏิพัทดิ์ คำอ่อน
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กชายพีรวัฒน์ ถาวงษ์กลาง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐ เด็กชายภูวรินทร์ บุญนาค
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑ เด็กชายรณชัย
อุปราจันทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒ เด็กชายสิทธิภาคย์ มีโคดง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓ เด็กหญิงนิภาพร สะวิเวท
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอี่ยมภูเขียว
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕ เด็กหญิงวชิรญาณ์ เฝาทรัพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖ เด็กหญิงวิราวรรณ ลัดเหลา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กหญิงศิลาภรณ์ เทือกกอง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘ เด็กหญิงสิรินภา ภักดีแสน
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงสุภัสสร ทาเวียง
ขก ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองศาลา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงอรวี
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓

เด็กหญิงวราพรณ์
เด็กชายธีรพัตฒ์
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายพัทธนศร
เด็กชายภูชิต
เด็กหญิงจุราวรรณ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายนฤเบศร
เด็กชายนัตธุพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายวุฒิศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔ เด็กหญิงทิพย์ภาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖

เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงพนัดดา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงศิลาณี
เด็กหญิงชนมน
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงกนกพร

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายจักรภพ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙ เด็กชายณัฐพล
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐ เด็กชายภัทรภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑ เด็กหญิงยุพารัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒ เด็กชายศิวะศาสตร์

เด็กหญิงสุพิชญา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔ เด็กชายอดิเทพ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓

นามสกุล
สอนคำดี
คำขวา
คำแสน
บัวศรี
กุลวงศ์
บังสี
จันอุป
หล้าหา
เกียมา
คำบุญ
นิสา
นิสา
ศรีพันธุ์
ดอนเสียว
โสภี
แก้วศิริ
มุงเคียงกลาง
แสนพุทธ
ทวดกลาง
บุญบาล
ทันดวง
จันทวิเศษ
ผลทิพย์
โคตลุน
วงษ์คง
ประวันเณน์
ภูถนนนอก
ศรีสองเมือง
ถะเกิงสุข
ตุ้มโหมด
สีทับขวา
แก่นทราย
ปทมะรีย์
วงษ์คง
พายงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฟากพอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕ เด็กหญิงศิริประภา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงทัณฑิกา
เด็กชายภัคคีนัย
เด็กชายคฤหัสถ์
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงกชภรณ์
เด็กชายวสันต์
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงภัณฑิลา
เด็กชายมเหศวร
เด็กหญิงลลิตสุดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายชยธร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายนรากร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายคุณากร
เด็กชายจิตติกร
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงรัชนี
เด็กชายรุ่งอรุณ
เด็กหญิงอวัสดา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงวรลักษณ์
เด็กชายคมสัน

นามสกุล
ขานรินทร์
ทนน้อย
ฐานะ
คงชัย
ราชวงษ์ศรี
สิทธิขันแก้ว
ทองปอง
วงวาล
คำหอมกุล
กลางหล้า
แสนทอง
ไชยหงษ์
สิทธิวุฒิ
นาเสนา
นาเสนา
มาตรสมบัติ
วงวาล
รอดแจ่ม
หลานวงศ์
วัดเวียงคำ
โนนวังชัย
ท้อยชัยภูมิ
สอนเกตุ
แคนนำ
ใจเปรียว
อันทะปญญา
เทียมเกตุแก้ว
แก้วสิน
มะลิโค
ผาจันทร์
แพงวงษ์
แพงวงษ์
ทาคาฮาชิ
วิเวช
สุภาษี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปนนำใจ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมืด

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมืด
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมืด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่านำพอง
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงศิริลักษ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายสโรชิน
เด็กหญิงพิมพ์พร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธนัท
เด็กหญิงพิชชา
เด็กชายรัตพล
เด็กหญิงวันนา
เด็กหญิงณิราภรณ์
เด็กหญิงศศิชา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธรรมรัตน์

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กชายประสิทธิ์ชัย

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐

เด็กชายวชิรพล

ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑ เด็กหญิงวรดาวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายณรรฐศดล
เด็กหญิงพรภิมล
เด็กหญิงไอยรา
เด็กชายชัชพงศ์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธรรมจักร
เด็กชายนนทกร
เด็กชายภัทรพล

นามสกุล
แก้วบัณฑิต
บึงใหญ่
ศิริกิจ
ฤทธิวุฒิ
ชาญกัน
จูมฟอง
แผงเพ็ชร
แสงหาชัย
แสงราม
วิระศร
หงษ์คำ
ธรรมสงฆ์
เหลื่อผล
ภะวะภูตานนท์
มะยุวะรักษ์
ครบุรี
นิลพันธ์
นามวงษ์
เหล่าศรีชัย
ฤผาดำ
อุมา
ใจคำวัง
พงอุดทา
จำปาบุรี
นาคอึ่ง
กองเพชร
สมภาร
คำมุงคุณ
แสนพันธ์
แก่นเจริญ
กันยามิน
เนียมสันเทียะ
อันภักดี
กองแก้ว
พิรักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมืด

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมืด
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมืด
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมืด

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง

๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณฏฐภรณ์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภรณ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายบุรัสกร
เด็กชายปณตกร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวีรยา
เด็กหญิงศิโรรัตน์
เด็กชายศิวนาถ
เด็กชายอัคระพล
เด็กหญิงอัยยดา
เด็กชายกันต์
เด็กหญิงนำค้าง
เด็กหญิงจิตรทิพย์
เด็กชายโพธิวัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒ เด็กชายเกรียงศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗

เด็กชายจตุรงค์
เด็กหญิงจินดามณี
เด็กชายณวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กชายณัฐภูมิ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงธารทิพย์ธาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กชายนัทธพงษ์

นามสกุล
อินทร์โท
คำมุงคุณ
คงวิเศษ
สงฆ์พัด
หล้าคำ
ขาวกุลชร
พรมแก้ว
เคนนิคม
พรสุวรรณ
พันผ่อง
สีบู
วิทยาบำรุง
วิทยาบำรุง
ปานไทยสงค์
สวัสดี
หนองโยธา
กาแก้ว
วงค์สละ
ศรีคลัง
เสติ
ถาวงค์กลาง
แซ่โง้ว
สารีบุตร
ทองโคตร
ขาวงาม
ลีทองดี
วันโก
บัวจาร
สิงห์เหิน
พุ่มพวง
แก้วมาตย์
จิตกลาง
พลแสง
จันทร์อีจาง
สวนพริกไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายปภังกร นิตุทร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑ เด็กหญิงปภาวิณี บุตรจันทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒ เด็กหญิงประกายเนตร บุญโสม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓ เด็กหญิงผ่องอำไพร อาจศิลา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔ เด็กหญิงพรรณทิพา คำอ้อ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕ เด็กหญิงพัชราพรรณ สาระ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖ เด็กชายพิชิตพงษ์ ศรีรองเมือง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗ เด็กหญิงรัตน์ชดาภรณ์ ช่างปรุง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘ เด็กหญิงลักขณา คำเหลา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙ เด็กหญิงวชิราภรณ์ โพนแสนคำ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐ เด็กหญิงวรกาญจน์ สำราญใจ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑ เด็กหญิงวิชญาภรณ์ หล้าสีดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒ เด็กหญิงวิชญาภา หล้าสีดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓ เด็กชายวิทกาล กันทะเชียร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔ เด็กชายสุกฤษฎิ์ โพธิสุวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕ เด็กชายสุพิศุทธิ์ ดียา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖ เด็กหญิงอภิชญา ถิ่นคำบง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗ เด็กหญิงอภิญญา บุตตรีวงศ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘ เด็กหญิงไอรดา นาสมโคตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙ เด็กชายพิชิตพงษ์ รัตนปญญา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐ เด็กชายวีรภัทร ธงชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑ เด็กชายอานันท์ บุษบก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒ เด็กหญิงกัญญากร แก้วโท
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓ เด็กชายเกียรติวัฒน์ สนทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔ เด็กชายจิรภาส คุ้มคง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕ เด็กหญิงณัฐวรรณ เหมือนอ่วม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖ เด็กชายทินภัทร พรมยาลี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗ เด็กชายธนวันต์ ศรีมีชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘ เด็กหญิงพอเพียง พิมพ์เรือง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙ เด็กหญิงรุจิรดา กลางบัวทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐ เด็กหญิงวันวิสา ดีเพชร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑ เด็กชายวิชยุตม์ สุดาจันทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒ เด็กหญิงชนกนันท์ จันทร์ทุม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓ เด็กชายชนุดม
ทำท่าก้อ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔ เด็กชายชินกฤต ภูมิดอนชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕ เด็กหญิงณภัทรลภา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐

เด็กชายธนดล
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กชายภานุทัศน์
เด็กหญิงวัชรากร
เด็กหญิงวารุณี

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑ เด็กชายสุพกฤษณฎิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐

เด็กหญิงชนัฐฎา
เด็กหญิงลิซ่า
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทนากร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชญาดา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายพงศกรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑ เด็กชายพงศ์ภีรเชษฐ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗

เด็กชายพชร
เด็กหญิงพัชพรรณ
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายไพศาล
เด็กหญิงภัคณภัทร
เด็กหญิงภัทรธิดา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กชายยศกร

นามสกุล
แข็งขัน
ฤทธิ์ลือชัย
ศิริรัตน์
พวงรัตนสีมา
ฉำกิ่ง
ศรีณรงค์
สาธร
ประทุมวรรณ
โบเรลลิ
สระทองอ่อน
ลีบาง
ขจัดภัย
พลทองหลาง
โยธะคง
อ่อนแก้ว
ละเล
พระวงษ์
วงษ์สนิท
วิเศษลา
ท้าวเทพ
มีวงษ์
กงจันทร์
สุทปญญา
ชัยภักดี
แสงดาว
ศรีอุดม
คลังกลาง
อ้นไธสง
เศษวิสัย
นามวิเศษ
สีแสนห้าว
คงมั่น
คำฤทธิ์
กันพิพิธ
รุ่งเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสุภชัย
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายอภิวัตร
เด็กชายฐิราเชษฐ
เด็กชายปธานิน
เด็กหญิงราชาวดี
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงธัญญเรศ
เด็กชายพิชิต
เด็กชายสุรชาติ
เด็กชายอัครวินท์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กหญิงอิศราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระพัฒษ์
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงนารากร
เด็กหญิงพรมศุกร์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงพรรณนวรต

เด็กชายฟาติน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กชายภัทนพงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กชายคเชนทร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กชายจิรภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กหญิงรัตนปภาวรินทร์

เด็กชายศุภกานต์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กชายจอมกิตติ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กหญิงณัฏฐชา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒

นามสกุล
สีนอ
พันหล่อมโส
มุ่งชิดกลาง
บัวภู่
ปอมวงษ์
กุดทา
โคตรท้าว
โคตรพงษ์
อ่อนรักษา
อาจสามารถ
เนตรดี
พยัคฆ์มะเริง
ปณฑะดิษ
อรรคฮาต
จันทรักษา
ฤทธิ์ดำ
ธรรมมีบุญ
อนุภวาลย์
บุญเรืองลือ
บุดดาแอ
อ่อนสุด
แสนเสาร์
กัลยา
ผิวเผื่อน
คงมังคละ
ใบมิเด็น
ผางจันทร์ดา
แก้วแก่นคูณ
นารี
กะหะปญณะ
เมิดจันทึก
เหลาหอม
ครองยศ
เกื้อสงค์
วงษ์สุภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดพิชัยพัฒนาราม
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงดาราภรณ์
เด็กชายเมฆฑา
เด็กชายรัตนตรัย
เด็กชายศิวะกร
เด็กหญิงสิรัญญา
เด็กชายสุรกานต์
เด็กหญิงพชรอร
เด็กหญิงชีวาพร
เด็กหญิงภัทรียา
เด็กชายรัฐชานนท์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงเอลิตรา
เด็กหญิงชฎาฉัตร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงรตนพร
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงศรีสุภา
เด็กชายปองภพ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายศิวาวัฒน์
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงวิไลรัตน์
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายกันตภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙

นามสกุล
พรมอุบล
สีโสภา
ทองละมุล
โตทรายมูล
ดอนซุย
สะตะ
คำสีทา
ยุทธคราม
โสดา
บุญพรม
จรเข้
ภูตรี
สนทอง
ชินบุตร
นาใจคง
เกษนอก
สีเสน
โทมนต์
จงนอก
ประเสริฐ
เชียงเครือ
พงศ์พันธ์
แก้วแก่นคูณ
จ่าสิงห์
ตุ้ยผุย
ซึ้งสุขเกษม
ทนทาน
โยมศรีเคน
หระพร้อม
ลีเจ้ยวะระ
บุญเชิด
โพนแพงพา
แก้วใสย์
เข็มโคกกรวด
ชาปู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคู
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคู
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคู
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคู

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคู
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำพอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนำพอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนำพอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนำพอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนำพอง

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงพุทธธิดา
เด็กชายภรัณยู
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงจีรณา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงบุญญาภา
เด็กชายภัครพล
เด็กชายภาคินทร์
นางสาววัชราภรณ์
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอังคาร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธีรณัฏฐ์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงวรกัญญา
เด็กชายวศิน
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสหรัถ
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงอวิกา
เด็กชายจิตวิสุทธิ์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนวิทย์
เด็กชายธนวิน
เด็กหญิงธิตินันท์
เด็กหญิงนงนภัส

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔

นามสกุล
ขันชมพู
อัคราช
ใบลาศ
ใหลสุข
ชินคำ
บัวใหญ่รักษา
มุงคุณคำชาว
ลับภู
สุวรรณแวง
ศรีเมือง
วุฒิศิลป
คำใบสี
บัวใหญ่รักษา
หล้าคำ
หลานวงค์
มุงคุณ
ศรีบุญเรือง
คนกลาง
แสนนอก
แก้วบุบผา
กำเนิดหิน
ละออเอี่ยม
ประสานเชื้อ
เพียนอก
ศุภสมบุญ
รัตนพลที
เหลาแตว
ชาปู
กล่อมปญญา
เพ็งวงษา
จันทะวงษ์
วุฒิศิลป
วุฒิศิลป
ท้าวเพ็ง
ฤทธิ์คำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภูธเนษฐ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๖ เด็กหญิงศุการน์ดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๗ เด็กชายฐาปนวัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๘ เด็กชายธีร์วรา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กชายประเสริฐศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๐

เด็กชายพงศ์พล

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กหญิงพลอยอำไพ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๓๙

เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงกอบกุลยา
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายนวพล
เด็กชายนิติธร
เด็กชายนิธิกรณ์
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายพศิณ
เด็กชายภูมิพิพัฒน์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอนันตสิทธิ์
เด็กหญิงอุ่นฤทัย

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กหญิงขวัญพิชชา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายภูพิรัฐ
เด็กชายศกลวัตณ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนวัฒน์
เด็กชายอรรคเดช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายชยานันท์

นามสกุล
มีมา
วรรณขาม
รินไธสง
ต้นกันยา
ศรีบุญเรือง
โพนทองถิ่น
สิทธิคำทับ
อาภรณ์ศรี
เชยชม
ปญญายาว
คณะวาป
หลานวงศ์
ศรีพุทธา
มูลตรีภักดี
สีผาย
ต้นกันยา
เมืองพรม
สีผาย
ประเสริฐสังข์
บัวใหญ่รักษา
รินไธสง
พงษ์ประเสริฐ
ต้นกันยา
วงษ์ตา
สีดาสอน
ศรีบัวบาล
ดงเจริญ
พลชัยมาตย์
โพธิ์หา
ศรีบุญเรือง
ศรีวิเศษ
เสือขำ
ด้วงสำรวย
จันทะวงษ์
คำสีพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายจิระพันธ์
เด็กหญิงจิรัชยา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงชนิตร์นันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายณัฐทนันท์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงรุจิษยา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายศุภวา
เด็กหญิงอิงกมล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงนำหยก
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายประภากร
เด็กหญิงปวีณ์ลดา
เด็กชายพิรภพ
เด็กชายภคพล
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายชินกร

นามสกุล
รักดี
ผาลารักษ์
นาหนองตูม
บงแก้ว
พุ่มเกษม
ภู่สกุล
เวียงนนท์
ชนะสะแบง
ขันซ้าย
รัตนปญญา
ตรีศาสตร์
แสนวิชัย
เทียนบุลระ
ดาวเรือง
สิมลี
นาคทัด
ถิ่นวงษ์อินทร์
เชิงหอม
ชัยศรีหา
จอมทอง
ศรีพุทธา
บัวใหญ่รักษา
กุฏิกลาง
พรมโส
บุราณ
คำบอนพิทักษ์
ไชยนา
ทำมะโฮง
มีอยู่
ศรีบุญเรือง
ภู่สกุล
สุวรรณคุณ
คณะวาป
ยินดี
คำบอนพิทักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายณกร
เด็กหญิงบุษญมาศ
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพชรดนย์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กชายนิติศักดิ์
เด็กชายรัฐฤทธิ์
เด็กหญิงสุนิชา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกฤตภาส

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๖

ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๗ เด็กหญิงณัฐธิดาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๒๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๓

เด็กชายนวพร
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายวาทิวุทธ
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายภูมิภักดี
เด็กชายชยันต์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๔ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงณัฐจิรา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายสุพรชัย
เด็กหญิงกมลธิดา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงชลิสา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายณพไชย
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธีราทร

นามสกุล
ศรีเชียงสา
มยุโรวาท
พาลาศรี
ปลัด
นาชัยเวช
ชาฮาด
ไชยเวช
โคตะ
บุษราคัม
เอกตาแสง
ศรีคำม่วม
อุปนันท์
เนตรณี
คำบอนพิทักษ์
ภูทองหล่อ
ศรีเชียงสา
วันสืบ
ปญญายาว
จ่าแก้ว
ผาภู
พุ่มรักซ้อน
สายบุญขันธ์
รัตนอุดม
คำภักดี
ทองภู
ขาวสอาด
หลวงราษ
ประทุมมา
จันโท
โนนทิง
รักษาภายใน
แสนทำพล
ทะวงดี
แสงสุวรรณ์
ชาฮาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงพัชรภร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายมังกร
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวราทิพย์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายอนันตชิน
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๖

เด็กชายโกวิท
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายเทพไทย

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กชายปุญญพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูริชวิน
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิชยา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอัมพิกา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงพนิตสุภา
เด็กชายภทรนันท์

นามสกุล
แถวเพชร
อยู่สบาย
จุลมุสิ
ขามธาตุ
แดงนอก
สัสดีไกรสร
ชาดา
ขันติแก้ว
ลีเฮือง
คำพระแย
โนนทิง
คงน้อย
คงน้อย
อุ่นตา
พิมพ์สุวรรณ
ขันติแก้ว
หลักตา
ลีเฮือง
คำทา
พลคาม
ประชานันท์
บุญแก้ว
อดทน
ซาทุม
ทิพย์ตำแย
สาวันสูง
ผลไธสง
สมศรีไพบูลย์
สิงขาม
โนนทิง
กานพรมมา
ศาลาธิคุณ
ขามธาตุ
ซาฮาด
คำสุภีร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวณารัตน์
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงอมิตา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจารุวิทย์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๑

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงทิพย์ภาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๗

เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายวิรัตน์
เด็กชายฉัตรพิสุทธิ์
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กชายชยากร
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐเศรษฐ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนพวรรณ
เด็กชายนิติพงศ์
เด็กชายนิติพันธุ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๔

เด็กหญิงพรฤดี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายวรวุฒิ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงสิริจันทร์ฉาย

เด็กชายอัฐนาวิน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กหญิงเกวลิน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กชายจิรพนธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๙ เด็กหญิงช่อลัดดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๘๖

นามสกุล
โนนทิง
ฤาชัยษา
มีสุขโข
คำพระแย
อยู่สบาย
ปงคะบุตร
ไชโย
โลเด
วิเศษจูมพล
ชีวะรัตน์
ตันเซียน
แสนทำพล
พละกล้า
พละกล้า
คงได้
ม่วงนิล
หาวงษ์ชัย
สิงห์เมือง
สีดาสอน
เดชอุดม
ตราชู
คำพระแย
ทำนา
โพสมร
รัตนปญญา
แก้วมณี
ทองภู
ลาดบัวน้อย
โนนทิง
อดทน
เหล่าสะพาน
เขียนภูเขียว
น้อยคา
บรรลุสุข
โสดาดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเชือก

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๓๙๙

เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายดวงเฉลิม
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงปยาอร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์พชร

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๐ เด็กหญิงพลอยแพรวา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัคศรัณย์
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กชายวรเชษฐ
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอธิยุต
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอริย
เด็กหญิงอริยา
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิติภัทร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธนากร
เด็กชายพรปวีย์

นามสกุล
ดงลุน
ปกธงชัย
ผาภู
วงศ์กอง
น้อยฤทธิ์
จินดาภู
สิมมะลี
ทิพย์ตำแย
โสหา
ทองละมูล
นันทะบุตร
แสนสีมนต์
ดงใหญ่
ค่อมสิงห์
วิลุนณะหุย
บุญสิทธิ์
ฤทธิ์มาลี

พาที
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๘
ดงใหญ่
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๙
มัธรถ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๐
แก้วพิลา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๑
คุนแก้ว
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๒
สมณะ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๓
แสนโคตร์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๔
ตราชู
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๕
ดงใหญ่
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๖
มีมูล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๗
พูลสมบัติ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๘
ศรีคันธะมา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๑๙
กลึงสวน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองภู
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๑ เด็กชายพัชรพล ปองเรือ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๒ เด็กหญิงพัชรมน ปองเรือ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๓ เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วนรา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๔ เด็กหญิงไพรริน ภูจอมทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๐๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภัคพล เจริญ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงภัทรปวีณ์ ขันแข็ง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กชายรัชชานนท์ ชัยภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงวันวิสารัตน์ ฐานสมบูรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายวีระชาติ พินเกิ๊ก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๐ เด็กหญิงสาวิกา ศรีเชียงสา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๑ เด็กชายสุกฤษณ์ จินดาภู
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กหญิงสุภาพร ดงใหญ่
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๓ เด็กหญิงจันทิมา อ่อนตาแสง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๔ เด็กหญิงชวิศา
สุดสาร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กหญิงฐาปณี
ราชวงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กชายณัฐพล
ห้าวจันทึก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงนริสรา กุละคำแสง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงนิชานัน หงษ์สีลา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กชายปราชญ์ติศักดิ์ ชัยภักดี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงปยนันท์ เผ้าหอม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๑ เด็กชายพีระพล ลาสา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงสิริรัตน์ น้อยสิม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กชายอโนชา
จันทะหา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กชายอรงกรณ์ วิชัยโย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กชายอัษฎา
ศรีวิชา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กชายกรรชัย
โนนทิง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กชายกฤษฎิช์ นะ เหล่าสะพาน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กหญิงกัลยา
คูณปอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กชายกายสิทธิ์ สีหามาตย์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กชายชญานนท์ จันทร์สนิท
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงชัญญานุช จำปาวงศ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงนันนภา ดอกอังชัญ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กชายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๔ เด็กชายปฏิภาณ พรมภักดี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๕ เด็กชายภูริภัทร อุตอามาตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๖ เด็กชายวรเดช
นามวันดี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กชายศิลายุทธ มีทองขาว
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๘ เด็กชายสรวิศ
โสดาดง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายเสฎฐวุฒิ โพธิ์ศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
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ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจิรภาพร
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธเนตร
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงนธิณี
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กหญิงปุญณิสา
เด็กชายพีระกร
เด็กชายภัทรภณ
เด็กหญิงรมย์นลิน
เด็กหญิงวธิดา
เด็กหญิงศุภัตรา
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายกณวรรธน์
เด็กชายชาญชล
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพศกร
เด็กชายวัชรวิทย์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอมาวดี
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพนา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๔

นามสกุล
แสนสีมนต์
ดีเลือก
วิชัยโย
อ่อนหลง
คานทอง
ศรีเสถียร
แสนสีมนต์
คำบอนพิทักษ์
ตรัสสี
เชื้อพิมพ์
ภูจันทึก
เหล่าเกียงเกตุ
เกษตรศิลป
ศรีสะเทียน
ขวัญสวัสดิ์

แสนสีมนต์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๖
แสนศรีมนต์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๗
พิมหานาม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๘
สัสดี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๙
เบ็ญมาศ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๐
วันที
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๑
คำทูล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๒
บอมโคตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๓
อัญญะโพธิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๔
เกษมสวัสดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๕
นาคไพจิตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๖
ไชยราช
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๗
พรมบัวภา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๘
ประเสริบศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๘๙
พาศรีราช
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๐
คงกุทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๑
คาระโส
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กหญิงพานทองแท้ บอมโคตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กชายหัสดี
เบ็ญมาศ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๔ เด็กหญิงกวินตรา แสนขวา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนโชค
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงพัชริดา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๔๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๐

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๑ เด็กหญิงมลฑกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายสิรวุฒิ
เด็กชายสุภู
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอาชาวิน
เด็กชายบรรลังค์
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพรรษมน
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงมัทนา
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายอาชวิน
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายหนึ่งธารา
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กหญิงขวัญดาว
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงณฐพร
เด็กหญิงตนิสา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๒๙ เด็กหญิงนภัสวรรณ

นามสกุล
พลมาตย์
แก้วคำ
อดทน
พรมอินทร์
โนนทิง
ศรีเชียงสา
โพธิ์ดู่
ประทุมวงษ์
ชัยศรี
สุภูตานน
บุญเกษม
กล้าหาญ
อาบเงิน
แสนแก
โฉมเกรย
ศรีบุญเรือง
คำพระแย
นุ่มละมูล
ดงใหญ่
พรมแสง
ใยแก้ว
โลเด
โลเด
อามาตรมนตรี
มาลัย
ใยแก้ว
โสหา
คิดการ
พาพรม
โลเด
พรมพิพัฒน์
ปะวันตัง
ศรีสรรณ์
คุ้มตะบุตร
อนุวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวดง
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดง

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวดง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวดง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดเจติยภูมิ
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนริศรา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๖ เด็กหญิงพิมพ์ประภา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๗

เด็กหญิงอักษร
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงภิญญาภา
เด็กชายศุกลภัทร
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายภาณุเมศ
เด็กหญิงวรรธนภร
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงปณิตตรา
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงปรียาภร
เด็กชายอัฐษฎา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายจิรายุ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๘ เด็กหญิงภัทรญาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายชนะกุล
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายฆนชนน
เด็กหญิงนิพาพร
เด็กหญิงบุลพร

นามสกุล
ศรีนารักษ์
เพ็งโคตร
อะโนราช
พนักปญญา
มุงคุณคำชาว
ใจสว่าง
เทพธรรม
พรมพิพัฒน์
ราชมนตรี
ชัยชนะ
อินธิมาศ
โพธิ์แพง
สมสวนจิตร
บุตรเคน
นาลุ่ม
ด่านลี
บุญโส
เวียงสมุทร์
ศรีบุญเรือง
พินิจมนตรี
การบรรจง
สุวรรณศรี
พิเภก
จุลทองหลาง
คำดี
แสงทอง
ศรีหาเพชร
จันทะวัน
พรมกัน
บุญทอง
จันทร์ชีวา
แสนศรีสม
แสนศรีมล
ชัยพิมูล
หงทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กชายวันชนะ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายคณาพงษ์
เด็กชายฉัตริน
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายฤทธิฉัตร
เด็กชายดิน

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๔

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กชายโตษณาการ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๓

เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายปยะพัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงสิตานัน
เด็กชายสีหราช
เด็กชายออมทรัพย์
เด็กหญิงณัฐนิชา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงจิฎานันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๖ เด็กชายชัชวาล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๗ เด็กหญิงญาณิศา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๘ เด็กชายณัฐสิทธิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กหญิงธัญญารัตน์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กชายนฤพนธ์
เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายศุภกานต์
เด็กชายสพลดนัย
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายอัครวินท์
เด็กชายอาทิตย์

นามสกุล
เดชประเสริฐ
บุญตา
สุดถนอม
อุประ
เพียดี
บุตรพรม
สินชัย
โพธิ์นอก
โง่นชาลี
คำพวง
จุลวัน
คำไสย์
ราชำ
นราศรี
ศรีสกุล
ถาวร
โคกสีอำนวย
วงษ์ธานี
แก้วนำไสย์
สำราญสุข
มีสบาย
อุทัย
นามแสง
ไกรรัตน์
อ่อนศรีอะรัญ
ชาบุดศรี
บุญผา
มาตราคำภา
รินทะรักษ์
แก้วคราม
สอนเสน
พูนไธสง
ศรียางนอก
ค่อมสิงห์
พรชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรายมูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กหญิงปติยดา
เด็กชายพีรศิลป
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายชานนท์
เด็กชายณัฐฏพล
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงปริยกร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงปรางมณี
เด็กหญิงปณฐิตรา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงทัศนีย์พร
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงทักศวะดี

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๖

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๗ เด็กหญิงนภัสวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๒๙

เด็กชายสันติภาพ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๐ เด็กหญิงกนิษฐนาฏ

นามสกุล
พลทะอินทร์
บุตรโม
อัปมาโท
บุญโส
วันเครือ
แสนคำ
วิชาเดช
จำพร
สีลา
พงศ์บุญอนันท์
ดอนวิชา
โคตสมบัติ
คำบา
มีแฮด
พันนุรัตน์
วงพิมล
เวียงจันทร์
อาจคำมูล
คำสุข
น้อยเขียว
สุขเฉลิม
ชาที
คำมุงคุณ
มาตราคำภา
ชัยจันดา
มานพ
ศรีชนะ
แซ่โหงว
อุ่นจิตต์
กงสีหา
อามาตย์สมบัติ
สิทธิโพด
แข็งขันธ์
ฟองฤทธิ์

เด็กชายก้องภพ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๒ เด็กชายกอบกฤช
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๓ เด็กหญิงชลนิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๔ เด็กชายธนกฤต คิดหมาย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายธันวา
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายอนุวัตร
เด็กชายกฤษณโชติ
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กชายจักรี
เด็กชายชัชพิสิฐ
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพลชัย
เด็กชายเดโช
เด็กชายทัตเทพ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กชายเทพประทาน

เด็กชายธนินวัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กชายธีรภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กชายนพนัฐ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กชายพงศธร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๔๗

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงพิมพกานต์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กชายสถาภรณ์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอสมาภรล์
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงแก้วเกล้า
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธมกร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กชายมกราชัย
เด็กชายวรณัฐ
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายวรพงษ์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายจักริน
เด็กชายชนิตพล

นามสกุล
ชานกัน
ตาดี
เที่ยงผดุง
ทรายแก้ว
ถาโอด
ศรีลุน
นามบุญเรือง
แก้วคำภา
ราชาสุข
โชรัมย์
พันธ์กลิ่น
ฉำมณี
เมตตาเหลา
อันอาจ
เชื้อสาวัตถี
เฉลิมวัฒน์
ชนะศุภพล
จิตรผล
ดอนแก
ชาญกัน
ชาทุม
ช่วงชิต
ศรีธรรมบุตร
พรมแสง
ทุมพิลา
วันคำ
นามวงศ์ษา
ภาโส
ยศเรือง
นิตยโรจน์
โพธิตาทอง
มูลฉวี
นามคำมี
โนนศรีโคตร
สมหนองอ้อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบง

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงมัน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

สังกัดวัด

วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๐ เด็กหญิงณิชนันทน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๓

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายพุฒินาท
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายทีฆายุ
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายศรณรินทร์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดมิสา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงปาณัทดา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรพรรณ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๔ เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๖๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายศรัญยู
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอทิป
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงชุลีกร
เด็กหญิงลดาวดี
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงวิรากานต์

นามสกุล
ว่องไว
แสงสุด
แสนลุน
กองมณี
ศรีภักดี
รังศรี
ประเสริฐการ
แสงสุด
ไกรมณี
ศรีมูลผา
ดรวิชา
ทิพย์สีราช
หงษ์ทอง
กองแก้ว
เหลาสะอาด
บึงมุม
ผิวสว่าง
บุตดาเพ็ง
สิทธิสาร
โพธิ์รัตน์
ต๊ะแก้ว
แสนสีมนต์
บังเอิญดี
ชาวสวน
โพธิ์รัตน์
สอนเสนา
ศรีบุญเรือง
โคตรชุม
เหลาสะอาด
สงวนหอม
ประเสริฐไทย
เจริญสุข
หาญทา
โคตรมงคล
ลุนสำโรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

สังกัดวัด
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หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกฤตวิทย์ เข็มไทย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๖ เด็กชายธนพนธ์ ชัยปญหา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๗ เด็กหญิงนัฐกาญจน์ สิงห์สา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๘ เด็กชายพงศกร จวนไทยสงค์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๙ เด็กหญิงภัททิยา โพอุดม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๐ เด็กชายภานุวิช สุดสอาด
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๑ เด็กหญิงวรัธนัน ราชดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๒ เด็กชายวิทวัส
สุดหล้า
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๓ เด็กชายศุภสิทธิ์ สมศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๔ เด็กหญิงอริสรา จุลพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๕ เด็กชายอัฐฏะพล เชื้อคำ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๖ เด็กหญิงวาสนา ดอกเข็ม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๗ เด็กชายสกลวรรธน์ พิทักษี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๘ เด็กหญิงกมลพร สุนมา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๑๙ เด็กหญิงกัลยารัตน์ กางตัน
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๐ เด็กชายจักรภัทร ทองเฟอง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๑ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ราหล้า
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๒ เด็กชายชญนนท์ ทิทา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๓ เด็กหญิงชญานันท์ ปะโมโท
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๔ เด็กชายณัฐชนน เกตุนอก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๕ เด็กชายณัฐนันท์ ดียา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๖ เด็กหญิงดารินทร์ ถาดครบุรี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๗ เด็กหญิงทิพย์สุดา สายประสาท
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๘ เด็กชายธนโชติ
บุญมา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๒๙ เด็กชายธนพนธ์ ผาสุก
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๐ เด็กชายนวพล
บัวแสง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๑ เด็กหญิงบุญรอด คำมูล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กหญิงปกเกศ บัวแสง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๓ เด็กหญิงปภัสศร จันทร์เพ็ง
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๔ เด็กชายปยพนธ์ อุทุมพร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๕ เด็กชายพงศ์เกียรติ จันทร์ขาว
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๖ เด็กหญิงพรรณวรินธ์ ดอกเข็ม
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๗ เด็กหญิงพรรษา ใยบัว
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๘ เด็กหญิงพิมพ์วรินท์ เพิ่มพูล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๓๙ เด็กชายพีระพัด ตรีภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดสว่างนำใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายภูมิพัฒณ์
เด็กหญิงศญานันท์
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงชนมน
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัชรินธร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงธัญญพร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพรชามล
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายอิทธิเดช
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงกัลย์ธิดา
เด็กชายชลกร

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๖

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กหญิงณัชชนันภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๘

เด็กชายพัชรพล

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กหญิงพิชชานันท์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงคณิตกุล
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายธณัฐ
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายพงศภร
เด็กชายพนา
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงวันวิสา

นามสกุล
คัดทะวงษ์
หวานเพลิน
สมพร
ปราณี
วรรณพินธุ
ขุรีทรัพย์
สูงแข็ง
อุติลา
แสนตรง
นาคแก้ว
ขุนทอง
ยางทุ่ง
แสงคำ
ศรีนาง
บุตรแสน
ชมภูน้อย
ใจตรง
พงค์พยอม
จิตตะแสง
วิลัยพันธ์
เทพกำเหนิด
สุเตนันต์
สาระพล
เลิบไธสง
จองทอง
สีนาง
นามฮุง
ดงจาน
หวานอารมณ์
ผลาผล
เอกวงษ์
ดวงจำปา
ตัวเสาร์
เล่ห์กล
ดำนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กหญิงวินิดา
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงจินดามณี
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธีพายุ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กหญิงภัทรพัฒน์
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศิริวัตร์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๐ เด็กหญิงสิรินลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๗๙๙

เด็กชายหิรัณย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอรรตชัย
เด็กหญิงอัยญดา
เด็กชายกฤตพัฒน์
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงศศิธรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๐ เด็กหญิงธันยาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๑ เด็กชายพงค์พิพัฒน์

เด็กชายวิทวัส
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๓ เด็กชายปาณัทพงศ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๔ เด็กชายศุภวัตร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๕ เด็กชายอนุชา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๒

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายจิรพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๘ เด็กชายณัฐกรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๙ เด็กชายสุธินันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๐๗

นามสกุล
ฉิมพลี
จันทลี
สุทธศรี
นันเจริญ
ศิรินทราลักษณ์
เอกวงษ์
ผุโพธิ์
สิงห์น้อย
ไปเมือง
เหลืองไตรรัตน์
สร้อยนอก
ชมภูน้อย
ชมโง
ศรีงาม
ชาววาป
ไทยลาวัลย์
ชมโง
ศรีอุบล
กิ่งใหญ่
บุญลอด
ใยบัว
สมคำ
ชาดวง
คู่กระสังข์
หีบแก้ว
กุลสุวรรณ์
หล้าอยู่
ยอดสง่า
คำโคตรสูง
เถาหมอ
สีรักษา
อาจหาญ
คำสูนชา
เนตรสุขแสง
ชาญณรงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผักหวาน

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๐ เด็กหญิงเหมือนฝน

เด็กหญิงรินรดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๒ เด็กชายอาทิวรา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๓ เด็กชายอินทร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๔ เด็กชายกรกิตติ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๑

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๕ เด็กหญิงชนัสถ์นันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๒๙

เด็กชายพัชรศิลป
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายเศรษฐวิทย์
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพานทอง
เด็กชายภาณุเดช
เด็กชายกฤษฎิ์
เด็กชายกัณตชัย
เด็กชายณฐกร
เด็กชายณัฐพงค์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กหญิงเบญจกัลยาณี
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๔

เด็กชายปฐมพร
เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายกฤติพงษ
เด็กชายคเณศ
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายชนะกฤษ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายทศพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายพงษ์ศกรณ์
เด็กชายพีรภัทร์

นามสกุล
โสภา
สายวงศ์คำ
จันทะจิตร์
ใบบ้ง
แซ่ต้ัง
ไพศาล
อินทอง
เจียรวาป
สระบุรี
อินฉิม
ธนาสกุลพงศ์
ลาวงศ์เกิด
พันหล้า
นามเอี่ยม
ไกรแก้ว
จันทร์เชื้อ
ศรีนาง
อุยสาห์
กระแสร์
ท้ายรักษ์
สุขพอ
อินทร์ทอง
สินธร
หอมทอง
โคตชา
เหล่าเจริญ
สายจันทร์
มาตตรี
อะสุรินทร์
ศิริโกสุม
สมีแจ้ง
พางเพราะ
รัชนี
นันตื้อ
ภิญโญขวัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

สังกัดวัด

วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์

หมายเหตุ

วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กชายพุทธิพงศ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายวรเชษฐ์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายยุทธพงษ์
เด็กหญิงอัยดา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายดิสรณ์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายธิติกร
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงนันธิการ
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศศิมล
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงวิลาสินี

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๓

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กหญิงเสาร์วลักณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๗๙

เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงจารุมน
เด็กชายณัฐภูมิ

นามสกุล
ใบบ้ง
คำโฮง
สะใบหอม
บุญชูหล้า
ยักปะกา
มาลี
อินทร์ชูวงค์
อินทชัย
ปลอดสูงเนิน
หมื่นแก้ว
ชัยสุวรรณ
ไสวงาม
เวียงภักดี
รามมะเริง
สมสายผล
โพธิ์ศรี
ศรีมาลา
ยุระอินทร์
ประทุมวัน
สนัยเซม
มหามณี
วงษ์ละคร
ฉะกระโทก
บุตรสานาม
ศรีวิชา
เสาร่อน
เปลี่ยนกริม
อึ้นพวง
ชะนูหมื่น
แก่นพิมพ์
ปากเมย
เทียมทนงค์
ดาวศรี
ภูพวก
คำผาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกิ้ง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกิ้ง

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกิ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กชายทศพล
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายปติภัทร์
เด็กหญิงวิภวานี
เด็กหญิงอัญชลิดา
เด็กหญิงจุฑาธิป
เด็กชายปรเมท
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงกรกนก

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๘

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๘๙ เด็กชายกฤษดากรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๘๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๒

เด็กชายชนะชล
เด็กชายโชคเกษม
เด็กหญิงณิชาดา
เด็กหญิงทิฆัมภรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัญเทพ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กหญิงพัชรินทร์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๓ เด็กชายพิพัฒน์เมธา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวรพงศ์
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายจตุรวิชย์

นามสกุล

เทพพั้ว
ไพรวรรณ
เสมอลม
ลัดโลด
แม้นเมือง
คนไว
รวมธรรม
แสนหล้า
จำปา
แสนหล้า
ศิริพันธ์
สาสิม
ปากเมย
สุขเกษม
เพชรตะกั่ว
ชัยหงษ์
เกิดบ้านเปา
ทองยอด
จงกลรอด
เผ่าหอม
ทุมพุฒ
บางสันเทียะ
กาละพันธ์
แก้วอยู่
เบ้าเศษ
ยุทธยศ
วิชัยคำมาตร
สีสุด
รวมธรรม
ราชเพ็ง
ทำนุ
อุทธา
ภูอินนา
ธาตุดี
มีคำทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจีรนันท์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กชายณัฐกมล
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กหญิงปรีชาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กชายพิทักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๕

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงพิมภาภรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กชายวรลิต
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายกฤษฎากร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายดังพันธ์กร
เด็กชายทัศวิน
เด็กหญิงพรฤดี
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงศิริณทิพย์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายชัยอนันต์
เด็กชายชิณวุฒิ
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงวิภาสิณี
เด็กหญิงภัตนาวดี
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงภิชานันท์
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงเมริษา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กชายทรงธรรม
เด็กหญิงผลิดา

นามสกุล
ชัยสมภาร
รำจวน
ตรีมูล
น้อมกลาง
แก่นพิมพ์
แปชา
พิลาดา
สอนสมนึก
แก้วอินทร์
นารอง
ปกษีเลิศ
ดอนมา
อ้นอำลา
โทธิธรรม
ชมสีสม
ทองกุล
แสงหาร
อินคะมนต์
แสงหาร
แก้วลาย
ภาวโคตร
คุณพระ
เนียรศิริ
ชาแก้ว
แก้วดอนหัน
พวงสมบัติ
พยัคฆ์มาก
ฝางเสน
มูลปาก
ฝางเสน
มาศรี
บุญการ
ยอดคำ
ทัพสุริ
มาตอำพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายสุริยันต์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายพชรพล
เด็กชายธันวา
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายรชต
เด็กชายวีรภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๒

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กหญิงศรีไพรวรร
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๗

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงสุฒิตา
เด็กชายสุวโรจน์
เด็กชายอเนชา
เด็กชายเฉลิมพล
เด็กหญิงชนันสิริ
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงดวงยิหวา
เด็กหญิงปาริษา
เด็กชายพีรวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงแพรพลอย
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กหญิงศิริกานต์ดา

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กชายอภิรัตน์
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กชายธีรศิลป
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายภูมิพัฒน์

นามสกุล
มารินทา
ผิวขม
สุวิชัย
รามพัตร์
รามพัตร์
มาตเมือง
จุ่นม่วง
น้อยกำแพง
ใสอินทร์
พลสิทธิ
หมื่นชอบ
หงษาวงค์
หงษาวงค์
ทับทานี
สุ่มมาตย์
ศรีกอง
สุ่มมาตย์
ไชยวงษ์
มาลี
สำราญ
เปลือยศรี
ศรีสุข
สิงห์ดำ
อยู่เบิก
ศรีกอง
พันธ์ภูวงค์
ดำแดง
คำอาสา
มูลผลึก
พรพินิจ
อุดทา
ขอของกลาง
สีย่ิง
เชียววงษ์
โนนทิง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแดงแจ้งกระหนวน

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ
วัดศรีไพรวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงญาณิสา
เด็กหญิงปนัทดา
เด็กชายพันกร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายมานพ
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายธนชัย
เด็กหญิงรวีนิภา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงอริสศรา
เด็กชายตรีเพชร
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงมรกต
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายณัฐวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๑๙๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๐๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๐ เด็กหญิงนันท์ธิกาล
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงเสาวลักษ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์

นามสกุล
ศรีนุเสน
พันนาเคน
ฤทธิยา
เหล่าหมวด
ดีรักษา
ภูสี
สาจันเวช
พันธุประภาส
ธนภัทร์ไพศาล
วิชาเงิน
เหล่าหมวด
อุปวันโท
จอมวงษ์
สีลาเลียง
แก้วนำใส
มูลบุตร
วงษ์จันทะ
แสงสิงห์
คันธะสม
สุชิรณวงษ์
แย่งคุณเชาว์
ทิพย์นาง
สุชิรณวงษ์
วาระจิตร
นามโฮง
แสนอาจ
ปยะขาม
เผ่าฉนวน
พินพาทย์
วิชาชัย
แดนจันทึก
รักษาสิทธิ์
ปาปะจี
คำสวนจิก
แก้วบุญเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายณิชกร
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กชายปยพงศ์
เด็กชายวรชัย

ประดิษฐ์
แซกรัมย์
พรมแพง
ปาปะจี
บุรมศรี
หาวัน
อาปอง
เห็มพิลา
สีสุด
วงษ์เสนา
บุบผามาศ
นาห้วยทอง
จันจิตร
วังริม
บัวสิม
จันพุฒ
หาวัน
ปาปะจีย์
แสนมาตย์
ทับทวี
มุลตรี
จันทร์ดี
พิรมไทย
ทนไชย์
ตรงเที่ยง
คุณบัวลา
ยุระศรี
ศิริโอด
อุดม
แก้วนามอม
วรวงศ์
เหง้าพรหมมินทร์
ชัยกล้า
มีดี
จิตรเจริญ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๕

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๖ เด็กหญิงศิริณรินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๑

เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายชินกฤต
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงเณตนภา
เด็กชายธนพัฒ
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงนัชนันท์
เด็กชายบริวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กหญิงอนิดสรา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอวิชศรุจน์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงณกัญญา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงบุญญิตา
เด็กชายรัชต์ธร
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายเทพหัสดิน

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๒ เด็กหญิงธัญญ์นิรชา

เด็กชายพัสกร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๔ เด็กหญิงมลิวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๓

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงเอกรินทร์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายนันทพงศ์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๐

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๑ เด็กหญิงปรีญาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๐

เด็กชายรพิพัฒน์
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงสมพร
เด็กชายนนทิวัฒน์
เด็กชายนิลวัตร
เด็กชายปริยากร
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายอมรเทพ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๑ เด็กชายเกริกเกียรติ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๖

เด็กหญิงเกสร
เด็กหญิงฉัชณิภา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๗ เด็กหญิงพลอยแพรเงิน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๘

เด็กชายภีรภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๗๙ เด็กหญิงศุภราภรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กชายอนุพล
เด็กหญิงชนัญรดา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายพนธกร
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราทิพย์

นามสกุล
กุลวิเศษ
หงษ์คำทอง
ฉันท์ชัยเดช
ทายงค์
ศรีโพธิ์อุ่น
ขอขันกลาง
สุท่าเรือ
อินทนพ
เหลาลาภะ
หาวัน
พิรมไทย
พลชาเนียง
โนนเปลือย
หาวัน
มูลเหลา
เบ้าเศษ
ธนชัย
สมสกุล
ธรรมดา
ธาตุดี
รัตนี
ทศราช
แก้วจันอัด
ภูโดนสี
มงคล
ชัยหงษ์
สุจริต
ลองคำ
ชนะบัว
อินทองตั๋ง
จิระโสภาทร
กุลวิเศษ
วงวิพัฒน์
คงนันทะ
จงจอหอ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภัตทรา
เด็กชายธนากร
เด็กชายยืนยง
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายศุภนิต
เด็กหญิงกนกนุช
เด็กชายกรพล
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายธรีเดช
เด็กหญิงสุรีนิภา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายปฏิญญา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กชายศริตวรรธน์
เด็กชายศุภการณ์
เด็กหญิงธิตยา
เด็กชายดุลยวัต
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายคุณธรรม
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงยุราวัลย์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๐๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๔

นามสกุล
อุทัยแสน
อุดมสุข
ไพรพา
รองศักดิ์
คัณทักษ์
ภูสี
ทองชาติ
นนทรัตน์
โนนเสนา
ปานขาว
สุภาพัฒ
สุภาษร
สมอดง
กันหาบาง
สิงห์โคตร
ลาดเมือง
ดงอุทัย
ปะระกัง
ลาคำพา
พลบูรณ์
คำมูล
เศรษฐา
เทพคำ
โฮชิน
มีวงษ์วิทยา
ผ่ายนอก
พรมมา
วงษ์กันหา
มหาโคตร
ใบใหญ่
ทะโคด
สิทธิภาพ
สุวรรณทา
แสนวิชัย
ชมทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

วัดสุมังคลาราม
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วัดสุมังคลาราม
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วัดสุมังคลาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโกน้อย
วัดเลียบโพธิ์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโกน้อย
วัดโชติการาม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกน้อย
วัดโชติการาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกน้อย
วัดโชติการาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร วัดโชติการาม
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร วัดโชติการาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร วัดโชติการาม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
วัดโชติการาม
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
วัดโชติการาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
วัดโชติการาม
สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายลิขิต
เด็กชายเหนือเมฆา
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายนิวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงวอรดา
เด็กหญิงปารดา
เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายทวีเดช
เด็กชายธารากร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงกรประภา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายธีรวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๕๙

นามสกุล
สุวรรณเก
ฉุยเนียม
สงเมือง
ทวยสอน
ทองภูธร
พลโคตร
ชะมิน
นิลสนิท
อุ่นชัย
จอดนอก
นนท์จุมจัง
อุปลา
สีขอน
สง่าแรง
บุบผาเต
โกยธา
ศรีโคตร
ศรีโคตร
พิมพ์สารี
แก้วกาสี
ชาดี
ตั้งใจ
แก้วแดง
มาตรบรรเทา
โชคสุทธิดี
พงษ์สถิตย์
ภูมิกอง
ภูกาบิน
สุดเต้
เทศต้อม
สุดเต้
ชารีผล
แก้วกาสี
แสนบุตรดี
มาโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กหญิงอินยุภา
เด็กชายบรรณกร
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายภาณุมาศ
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายรชต
เด็กชายธีรวิทย์
เด็กชายชญานิน
เด็กชายวรากร
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายนวพงค์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรยุทธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงรัชกร

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๖

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กหญิงอรนภา
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงเมลิวัลย์

นามสกุล
เหมบุญ
ปจวงษ์
หอมอินทร์
เกตุเอี่ยม
ดีมาก
แทนอันทา
พังไธสง
เจริญเหง่า
เหล่าจูม
จันละคร
หลักโคตร
เทียบเพชร
พรมมากุล
ปองปดชา
อันอาสา
สิทธิพรมมา
โถชารี
พรมมา
แสงสิงห์
สับแสง
แสงสว่าง
เตชะพัฒนกุล
ไชยเลิศ
ปะทาเส
พระจันทร์ศรี
ศรีคลัง
ตัดโท
หลักโคตร
ไสวดี
จันทะรัง
นามเสริฐ
ชื่นแฉ่ง
ชาวแขก
แย้มสิริ
อรุณธาธนกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายธนาโชติ
เด็กชายนฤเบศ
เด็กชายธีรศิลป
เด็กชายธนากร
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงชนัญชิดา

อังโก๊ะ
อังโก๊ะ
วันทองสุข
เที่ยงดี
ปะละกัง
ปะละกัง
ปญญาประดิษฐ์
ดีแปน
ภักดียา
แก้วทุม
เพียรศิริ
แก้วอาษา
แก้วอาษา
จุฬา
ทบมาตร
เสนา
อารีย์โชติ
ฉิมจารย์
ปะละกัง
ผิวบาง

ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๑๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๔

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๕ เด็กหญิงณิชาลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๖

เด็กหญิงอรจิลา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๗ เด็กหญิงพรสุพรรษา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๕

เด็กหญิงสิริธารา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสรยุทธ์
เด็กหญิงปนสุดา
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงอัชลี
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงฉันทณี
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายกตัญู
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๖ เด็กชายบรรณสรณ์

เด็กชายปณณทัต
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๘ เด็กหญิงกัญญานัฐ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๙ เด็กหญิงณัฐณิชา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๒๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

มนตรีกุล ณ อยุธยา ๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

สีถิน
แบรดบรู๊ค
คำเมือง
อินนอก
ประพันธ์
จันทร์ปา
อุ่นสำโรง
ขานวัน
ปริสุเก
กล้าดี
กล้าดี
ยาบ้านทุ่ม
แก่นพรม
แก้วอาสา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๒/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กหญิงวีรภัทรา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายบวรภัค
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงบัวชมพู
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงทิพานัน

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๐

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงศลักษณ์พร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๔๙

เด็กหญิงบุณยพร
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายชัยรัชการ
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกิติยากร
เด็กหญิงมนัสนัน
เด็กหญิงปณิดา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กชายภูภิพัฒ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายคณาวุฒิ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปฏิพัทธิ์
เด็กชายรณชัย
เด็กหญิงศริษฐา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงรสสุคนธ์

นามสกุล
จันทะคาม
อุปกา
ศรีจินดา
ทบแก้ว
มหาคราม
โม้ลี
โมธินา
กลุมกระโทก
บัวชม
จันสุพรม
แจ้งสนาม
สุวรรณพงษ์
วงษ์แวง
หิติยะโส
ไชยบัง
สมอบ้าน
มาลี
กองเกิด
เหลาแตว
แสนศรี
ชัยบัง
วงศ์ใหญ่
ทิยา
หงษ์ษา
เดินสันเที๊ยะ
ดีแปน
เทพนำเที่ยง
โคตรตาแสง
มะริโค
ทองเสนา
มุ่งเรืองกลาง
เศรษฐา
วงสวัสดิ์
บุญชัย
สารนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนาค

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงอมิตา
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายอริยศักดิ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงชลิดา
เด็กชายพงกฤติ
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กชายอนุศิษฎ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายเข็มเพชร
เด็กหญิงคุนัญญา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๒

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงธีมาพร
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายวรรพชา
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงภรจิรัตน์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงฐิติพันธ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายสงกรานต์

นามสกุล
หมายถมกลาง
ราษี
ทับอาษา
ผลอ้อ
สรสิทธิ์
กรตุ้ม
เที่ยงธรรม
เวียงอินทร์
เขียวสนาม
จินาวอน
พรศรี
โยมะบุตร
สุวรรณคาม
แสงโคตร
แทนชิน
ศิริไพบูลย์
รักษาบุญ
พรมโคตร
สาฆ้อง
สุทโทวา
ปดตาสังข์
จิตรหาญ
มหาโคตร
สวาสดิ์นา
หัตรัตไชย
มหาคราม
มาลี
แซ่จ๋าว
วีรกาญจน์
กันหาบาง
รุ่งเรือง
งามสม
สุนนท์
เจริญเมือง
ชนะจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๒๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๑๒/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๖/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๒๓/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๐๓/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๒๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๐๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๐๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเปา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเปา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายนพพร
เด็กชายพิชาภพ
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงอุลัยรัตน์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายอภินัน
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงฐานิดา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๑

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๒ เด็กหญิงสายธารทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายภากร
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายมังกร
เด็กชายอิทธิพันธ์
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายรัตนากร
เด็กหญิงชนาการณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภาณุพัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศรมณีพร
เด็กหญิงศิริวิมลน์
เด็กหญิงสายบัว
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงรวินท์นภา
เด็กชายวสันต์
เด็กชายคามิน
เด็กชายฐิรรัฐ

นามสกุล
นนท์ชนะ
แสงทอง
จันนามอม
ตุ้ยศักดา
เค้าสิม
กาดนอก
จำปาแก้ว
บัวบรรเทา
จันทา
หนองคำแก้ว
ทาพั๊ว
ดรหมื่นนอ
อินวงค์
อินหล่อ
พูลศรี
ชุลี
แถวชน
เวียงสุข
สมขำ
วงษ์คำจันทร์
พรมนิน
แถวชน
ทุมแก้ว
พรหมเมืองขวา
ชาติวันนา
สีผาโคตร
อักษร
เสนาดี
อินอุ่นโชติ
สัตคม
นะชา
บุตรศิริ
แสนเสนา
เหลี่ยมบาง
วงษ์สามารถ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาเปา
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเปา
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเปา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเปา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเรือ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเรือ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเรือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเรือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเรือ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเรือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดอโสการาม
วัดอโสการาม
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกมล
เหล่าสินชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๖ เด็กหญิงกฤตพร พรมวาศ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๗ เด็กชายกฤษณะบดินทร์ สีบัวภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กหญิงกุลจิรา อันทะนัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กหญิงเกษรินทร์ ไทยแท้
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กชายคุณวุฑ
มะแสงสม
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๑ เด็กชายจิรภัทร แซ่เซี้ยว
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กชายจิราวัฒน์ วรรณพยัน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๓ เด็กชายจีระพันธ์ สว่างศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๔ เด็กหญิงชาลิสา ชอบช้าง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๕ เด็กหญิงณภัทรลภา วรพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๖ เด็กชายณัชพล
สอนหมั่น
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๗ เด็กชายณัฐชพล น้อยธง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๘ เด็กหญิงณัฐพร ทัพซ้าย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๔๙ เด็กหญิงณัฐวดี
สอนเคน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๐ เด็กชายดำรงค์เดช แย้มศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กชายเดชพนต์ อุปมาณะ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กชายแทนคุณ สุทธิพิทักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๓ เด็กชายธนพล
หาญคำ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๔ เด็กชายธนวัฒ
ภาษี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๕ เด็กหญิงธนัชญา คงกระเรียน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๖ เด็กชายนทีธร
สิทธิหุมา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๗ เด็กหญิงนฤมิต
ฤทธิพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๘ เด็กชายปวีน์กร อินทะภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงปาลิดา ดาบเงิน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๐ เด็กชายปยะวัฒน์ บุญบำรุง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๑ เด็กหญิงพัชรพร ปองนาค
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๒ เด็กหญิงมัณฑนา พรมเวียง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๓ เด็กชายเมธาสิทธิ์ คำอ่อน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๔ เด็กชายรัฐพล
บำรุงภักดี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กชายวชิระ
พรมตู้
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๖ เด็กชายวรเวศ
ช่อวิชา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๗ เด็กหญิงวรัญญา แก้วโพธิ์น้อย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๘ เด็กหญิงวรัญญา ดวงศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๖๙ เด็กชายวีระชัย
ศรีคุณหลิ่ว
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

สังกัดวัด

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๐ เด็กหญิงศิรประภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๗

เด็กหญิงสมฤดี
เด็กชายสุภาษิต
เด็กหญิงอธิชนัน
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอานุภาพ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๘ เด็กหญิงอิศราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๔

เด็กชายอิสรากูล
เด็กหญิงไอรดา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายนัธพล
เด็กชายปฏิวัติ
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายทศพล
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงพลอยใส
เด็กหญิงภนัสดา
เด็กหญิงมนธิการ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสุเทพ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๕ เด็กชายก้องกิดากร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๓๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กชายจรัญ
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายญาณวุฒิ

นามสกุล
แสงสีงาม
สายทอง
อัยรา
ชาสอนตา
คัดทะมาตร
สารรัตน์
บัวสาย
แนวหล้า
จันธิ
สมทิพย์
บำรุงไทย
จำปางค์
แก้วสีไว
บุญลับ
คำสีพาย
โยธาธรรม
ประสารแสง
พาระสาร
เกตุเส็ง
ภักดีคำ
ศรีคำภา
สีทน
มโนใหม่
พ่อค้า
เหลาสีคู
พิมพ์สิม
สิมลีย์
สีแหงโคตร
เดชแพง
นครลำ
จันโทพฤกษ์
ชมจันทร์
ชมจันทร์
พลศรี
บุดดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

สังกัดวัด

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กชายทวีภัทร
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงนัฐมล
เด็กหญิงปภาวี
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชริยา
เด็กชายภิฆพงษ์
เด็กหญิงโรสรินทร์
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายวีระพล
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศตายุ
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสิริพร
เด็กหญิงสุนิสา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๐ เด็กหญิงสุพัชรินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงรจรินทร์
เด็กหญิงอรนุช
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายวิชญะ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กชายระพีภัทร
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายธีรวัทร
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายกตัญู
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงณัฐถิญา
เด็กชายธนกร

นามสกุล
โสประดิษฐ
อินสุนา
เสาศิริ
ศรีสารคาม
บุดดา
สิงห์หล้า
พะชะ
จันทร์ทิ
เมืองดู่
จันทลักษ์
บู่แก้ว
ยศมีบุญ
ศรีคำภา
ศรีตุ้ย
โพธิ์ศรี
จิตรากร
ไอทา
มังสาบาล
เรืองทรัพย์
คงยัง
แทนโฮม
ใสฮาด
สิงห์สำราญ
มูลมณี
วิรัตน์จันทร์
ชูจิต
ธรรมชา
กมลวิบูลย์
ดีหลอด
น้อยทา
ธรรมมา
จำปารอด
คำอุ่น
ผาลึกโรจน์
พลสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๒/๐๗/๒๕๕๕ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

๒๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๐

เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงมณีพร
เด็กชายเวชพิสิฐ
เด็กหญิงอมีนา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายจิรพันธ์
เด็กชายนันทวัตร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกริชศวิน
เด็กหญิงคนิษฐา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดรุณี
เด็กหญิงพรภัทร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงชณิตา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๑ เด็กหญิงสำเภาทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนรภัทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายมีชัย
เด็กหญิงรัสรินทร์
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กชายสหชัย
เด็กชายอาทิภู
เด็กชายธีรภัทร

นามสกุล
เนืองพุทธ
มิตรพันธ์
ทดดอน
ศรีหานาม
เขียวหนู
บุญเลิศ
ฮ้านคำ
ศรีจันทร์หอม
ดอนเปะ
ทาเรือน
พลนรา
บุญเฮ้า
แก้วตา
ศิริวงษ์
ชนะทะเล
มะลิวัล
กัญญารัตน์
ชัยชนะ
แซงโคตร
แสนซิว
โนนทิง
หารประชุม
คำสีทา
ดวงประวัติ
ธรรมแสง
ศรีแสนซุย
สีทา
นรทร
ยกเทพ
แท่นทอง
รัตนภักดี
หูตาชัย
ไทยง่อม
จุลนันท์
ขาวหนู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสงเปอยดอนดู่วิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดแก้วสว่าง
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปยะพร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กหญิงสุพรรษา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กชายณรงค์ศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กหญิงนำทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๕

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๐

เด็กหญิงวรัทยา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงธนชพร
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายเกียรติกุล
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายอรรณพ
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงธัญมน
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปวริศ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๔๙๙ เด็กชายปุญญพัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๐ เด็กหญิงพรรณนิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๐๙

เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายอชิน
เด็กชายอทิชัย
เด็กหญิงอวยพร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายชนกันต์

นามสกุล
พันธ์สอาด
พลเดช
สิงห์ตีบ
ไกยะชน
ไชยศิริ
ยินดี
พลนอก
ทองเขียว
หอมทอง
นันดี
เนียมสันเทียะ
หวานเพลิน
กองเมือง
บุญยอ
โทพันธ์
พรมตู้
มุยน้อย
เหลืองอ่อน
ภิญโญภาพ
เบ็ญจศิล
อิงชัยภูมิ
รุมชิง
บุญสามารถ
พิทักษ์
ศรีธร
บุญปก
สิงห์ศร
พยุงดี
หมู่สุพิน
เฮ้าประมงค์
สีแสนห้าว
นิลพัด
สินใจบุญ
พยุงดี
คำเชียง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระบาท
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระบาท
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระบาท

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระบาท
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหว้าทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๐

เด็กชายฑีฆายุ
เด็กหญิงณพัชร
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธเนศวร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพชรพล

ก้านอินทร์
เก่งกว่าสิงห์
ทักทาย
ศรีหริ่ง
สุดแสง
สุขเกษม
เหง่าพรหมมินทร์
สุขเกษม
นาสมวงษ์
พิลาวงษ์
ไชยโชค
สุวรรณา
คณะวาป
ประเสริฐเจริญสุข
เสนเพ็ง
เจริญเยาว์
หล่มเหลา
เพ็งวึก
เพ็งวึก
สินใจบุญ
จงรักษ์
นาปาน
มูลศรี
ต่อพันธ์
ซุยแป
โควินทะสุด
อุทธิยา
วงษาสม
วงษาสม
ทะน้อม
โสภณานุรักษ์
สุวรรณา
เลไธสง
กระแสโสม
แพงศรี

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๗

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กหญิงภิญญาพัชณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๔

เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงศิริญญา
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงสนัดดา
เด็กชายสมาร์ท
เด็กชายยศพร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายภีรภัทร
เด็กชายกวินท์
เด็กชายกวีพัฒน์
เด็กชายพิระชัช
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายยุทธตะนัน
เด็กชายอนันตสิน
เด็กชายธวัชชัย

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กชายเศรษฐพงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๔

เด็กชายวัชรากรณ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายวิชชากร
เด็กหญิงวรรษพร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงนิตยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๐/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๑๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
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วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
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หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๕

เด็กหญิงทัตพิชา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายวงศ์ทวัฒน์
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายกวีรัฎฐ์
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายกนกพิชญ์
เด็กชายศุภเดช
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธาราดล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายชัยบรรดิษ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายธนัชทิวัตถ์
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายธีรฉัตร
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงรัชชาภา
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงศิริกัญญา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๗๙

นามสกุล

ถันทอง
ลาปราบ
สายสกุลสันติ
ชุมหิน
อั้งตุ่น
สุนาโท
พลศิริ
เชิดเขว้า
ธนธรรมสถิต
พรมมา
สะเดา
จันพุฒ
ดีหล้า
บุญเพ็ง
สีสุพัฒน์
พิรักษา
ลิละคร
โกรุญ
สมัตถะ
หาญเตชะ
ชำนิงาน
จันทฤชัย
สิกขา
มิ่งไธสง
ศิริอุเทน
จันทร์เรืองศรี
คำพิทูรย์
บานชล
เด็กหญิงศศิประภาภรณ์ ปานด้วง
เด็กหญิงพรปวีณ์ เสมาทอง
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีพันดร
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอุทุม
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภา
เด็กชายเอกรินทร์ หว่างดอนไพร
เด็กชายกฤษณ พุทธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

สังกัดวัด

วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงปริณดา
เด็กชายภาสวิชญ์
เด็กหญิงลัคณา
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงกาญจณา
เด็กชายเกื้อกูล
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายปาระมี
เด็กหญิงพวงมณี
เด็กชายภูเหนือ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายสุหัสชา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๗

ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๘ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๕๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๗

เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กหญิงนารินสา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงไข่มุก
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจิราภัทร
เด็กหญิงณัฐรดา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๘ เด็กหญิงทรรศนันท์

เด็กชายธีรเดช
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๐ เด็กชายธีรภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๑ เด็กชายนับตังค์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๒ เด็กหญิงนีรนุช
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๐๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๓ เด็กหญิงเบญญาภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กชายปาฏิหารย์

นามสกุล
หาญปรี
สีดำ
เพ็งพิทักษ์
สบายวงค์
บัวเครือ
ศาลาปา
สุขไชย
สิงห์โอ
ล่ามสมบัติ
แก้วอาสา
จันทร์ศิลา
เพ็ชรเพ็ง
วิจารย์ชัยศรี
วิจารย์ชัยศรี
ศรีภา
โอ้สวนศรี
พาณิชย์ศิริ
คำพูน
พิมพ์เมือง
อุตตะโม
คุณโพธิ์
พงษ์ธนู
ชงโค
เพ็งมีศรี
สาหัส
เมฆสงค์
ศิริมาตร
ทองบุญ
แก้วนางรอง
พลทองสา
วงษ์สุ่ย
หนองเส
ราชาวงษ์
พิศนอก
ลาบนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๕/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๒๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๑๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรสุดา สารมาตร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กหญิงพัชริญา สร้อยศักดา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๘ เด็กหญิงรมิตา
คำมา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๙ เด็กหญิงวนิดา
โคตรศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๐ เด็กชายวราพงษ์ แสนสุข
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๑ เด็กหญิงสิริวิมล มามี
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๒ เด็กหญิงสุกัลยา แก้วลา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๓ เด็กชายอนุชิต
พิณพงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๔ เด็กหญิงอภิชญา แพทย์ใจสิน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๕ เด็กชายอมร
พลพิมพ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๖ เด็กชายอรรถพร หอมสมบัติ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๗ เด็กชายอัครพล ศรีวงษ์ชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กหญิงกรกนก พงษ์ศิลา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กชายจิรัฐิติกาล ชัยจำรัส
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กหญิงชญานิน เสาร์อ้าย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กชายชัยษาณุวัฒน์ สอนหล่า
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๒ เด็กหญิงชุติมา
ศรีสร้อยพร้าว
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กชายณัฐฐาภรณ์ สมภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กหญิงณัฐณิชา หาญธงชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กหญิงณัฐธิดา เสนนอก
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กชายธนากร
คงแสนคำ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กหญิงปุณฐิตา ศรีชัยภูมิ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๘ เด็กชายพชรพล ธุระพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กหญิงมนัญชยา คูณกลาง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กชายวรภัทร อาวะรุณ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงวิไลพร บุญเพลิง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กชายสันติภพ หาญสงคราม
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๓ เด็กหญิงสุจิตรา หนูอ่ิม
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงอภิญญา บุญโนนแต้
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๕ เด็กชายอรรถชัย ภูธร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๖ เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณรักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๗ เด็กหญิงกัณฐิกา โหตะรัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๘ เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์แก้ว
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๔๙ เด็กหญิงณิชาภัทร เศษอาจ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๑๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๒/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๓/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๙/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๒๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๒๒/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดนายมวนาราม(ม)
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา
วัดทรงศิลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๐ เด็กหญิงดอกแก้วกัลยา

เด็กชายธนวัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๒ เด็กชายธนากร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๓ เด็กชายนันทชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๔ เด็กชายนันทนัช
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๑

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๕ เด็กหญิงประภาภัทร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๔

เด็กหญิงโยศิตา
เด็กชายรณกร
เด็กชายเรืองวุฒิ
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายนันทวุติ
เด็กหญิงปยะกานต์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงกัณนิฐา
เด็กชายกีรติ
เด็กชายชยพร
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงณัฐกัญญา

นามสกุล
นวลไธสง
จำปาทิ
ไชมะโย
ภูธร
จันทร์ศรี
คงแสนคำ
ตอสันเทียะ
ต่อพันธุ์
สินนอก
เอี่ยมสุพรรณ
คำโฮง
คามตะศิลา
วาป
เหชัยภูมิ
แนมไธสงค์
พงษ์พันนา
บัวจันทร์
อ่อนทำ
ซื่อสัตย์
นาไพวัน
อุปมา
ลงดี
ลาดนอก
ก้อนคำ
วันวาลย์
ตะโกสี
แดนชัยภูมิ
สีภา
เงินงอก
รอดทอง
พั่วสี
มีศรี
ไชยศรีหา
ประพรต
สิงห์สนั่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๒๙/๐๗/๒๕๕๒
๑๕/๐๘/๒๕๕๒
๒๑/๐๓/๒๕๕๒
๒๔/๐๒/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๒
๑๕/๑๒/๒๕๕๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๒
๑๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๑/๐๗/๒๕๕๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๒
๒๕/๐๔/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๑๔/๐๘/๒๕๕๑
๓๑/๐๑/๒๕๕๒
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๖/๑๐/๒๕๕๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๒
๒๑/๐๑/๒๕๕๓
๑๑/๐๕/๒๕๕๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

๒๑/๐๕/๒๕๕๒

๐๑/๐๔/๒๕๕๒
๓๐/๐๕/๒๕๕๒
๐๓/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

๑๐/๐๘/๒๕๕๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๓
๒๑/๐๙/๒๕๕๒
๒๕/๐๙/๒๕๕๒

๐๓/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านท่านางแนว
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
วัดทรงศิลา
โรงเรียนบ้านละหานนา
วัดท่าละหาน
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
วัดจุมพล
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
วัดจุมพล
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
วัดจุมพล
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
วัดจุมพล
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
วัดจุมพล
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายกฤษนัย
เด็กชายฐณวัฒน์
เด็กหญิงณิษาชล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพินทุ์สุดา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กชายสุโรจน์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐธาวัลย์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงมนัชญา
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายวรชิต
เด็กชายวิษณุกร
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายวีรภาพ

นารินทร์
แข็งขยัน
ชุมผาง
ช่วยนา
พลเสน
ยศรุ่งเรือง
กิ่งแก้ว
ช่วยนา
ช่วยนา
ฐานะวัน
วันลาหะ
สุธรรม
ไม้หวัน
กงซุย
ดวงวงษา
พรมวงษ์
บรรผลา
สายสุพรรณ
บุญเรืองศรี
เจียมไธสง
อาตมา
เกตุพงษ์
ปุราชะธัมมัง
ทวนมะเริง
ธนูสา ลินด์สเตริม
รัตนะดี
จันทิพย์
คำแก้ว
วิชัย
คลังมูลตรี
พาไธสง
อินธิเดช
วรรณวิจิตร
นามวงษา
นามนา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๖๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๕

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กชายชิษณุ
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กชายภานุพงค์
เด็กหญิงมนันญา
เด็กชายวัชระพล
เด็กหญิงธณัชพร
เด็กหญิงขวัญธิดา
เด็กชายเฉลิมพล
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายธวัชชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง วัดจุมพล
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธันวา
มะลาเหลือง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๑ เด็กชายนนทชัย จำกอง
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๒ เด็กหญิงนพนันท์ ใจชื่น
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๓ เด็กหญิงบุษราภรณ์ นาอุดม
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๔ เด็กหญิงปภาดา ทุมพร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๕ เด็กชายปณณธร แสนหล้า
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๖ เด็กชายพงศ์ศิริ สกิดขวา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กชายพัชรพล ศรีบูพิมพา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๘ เด็กหญิงพัชรมัย สีบูพิมพา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๙ เด็กชายพีรวิชญ์ รอดสุโข
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กหญิงเมธาวี
กาทำมา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายวิทวัส
วรรณโชติ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายสิทธินนท์ เสภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๓ เด็กหญิงสุชาดา ทุมคำ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๔ เด็กหญิงสุมิตตรา บุญคงทน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๕ เด็กหญิงอรรัมภา บุตรวิชา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๖ เด็กชายอิทธิพล พลดงนอก
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๗ เด็กหญิงอุมากร ช่วยนา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๘ เด็กชายคหปรัตน์ วรรณประเข
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๓๙ เด็กชายหัสดินทร์ ชัยสงค์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กหญิงกตัญยุตรา นารินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงจิรนันท์ ไพลาม
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๒ เด็กชายธนาวิน ปนสัน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๓ เด็กชายพงศธร
ภิรมย์บูรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๔ เด็กหญิงพนิดา
พิลาชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๕ เด็กหญิงพิมพ์ระพัชทร์ หลุ่งเปา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๖ เด็กหญิงอรทัย
ยอดเงิน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๗ เด็กหญิงกมลรัตน์ ปวงบุตร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๘ เด็กชายกฤตภาส คำภูเขียว
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๔๙ เด็กชายชิตากร
โสมพรมมา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๐ เด็กหญิงนงลักษณ์ โม้คำ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๑ เด็กชายนวสักดิ์ สมบูรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กหญิงบุณยาพร คงเจริญ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๓ เด็กหญิงเบญญาภา สีสุริ
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๔ เด็กหญิงปภาวรินท์ ใจอดทน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๕

เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กหญิงวรีรัตน์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสิริกัลยา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงกุลฑีรา
เด็กหญิงจิดาภา

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๔

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทรงกลด
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสุชานันท์
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กชายอรัน
เด็กชายจรัส
เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบุญญิศา
เด็กชายพูลทรัพย์
เด็กชายวัชร
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายอดิสร
เด็กชายอพยา

นามสกุล
ครองหินลาด
นิติจรัสพงศ์
ดอนสมจิตร์
ต้นตะภา
สุดสาย
ลิ่มเกษม
ธงน้อย
ภาษี
ปราบไพรี
พรหนุน
ชารินทร์
สุทธิสนิทพันธ์
วิริยะพันธ์
ศรีหนองโปร่ง
ชาวเหนือ
สาละมูล
สำราญตีภักดิ์
โกด้วง
สถาพร
สียางนอก
แวงวรรณ
การะถา
มั่งคล้าย
โทวันนัง
สตีเว่นส์
นามิสา
หมื่นภูเขียว
สีก่าน
ปาเขือ
ด้วงคำภา
พรมเวียง
เชื้อสาวะถี
กอกน้อย
คำน้อย
ภูมิคอนสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ วัดพิบูลย์

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๐ เด็กชายกฤษณพงค์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๑

เด็กชายกวีวัธน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๗๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายฐิติวัชร์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายดนัยณัฐ
เด็กชายธณากร
เด็กชายปรเมธ
เด็กชายปรเมศวร์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๐ เด็กหญิงภัทราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๐๙

เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงอัมภิกา
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงจารุภา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี
เด็กหญิงณัฎฐ์นิชา
เด็กชายธนกฤต

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๐ เด็กหญิงเพ็ญชฏาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๑ เด็กหญิงลักษณารีย์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๔

เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กหญิงอชิตะ
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กชายชลกร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงทิพธิดา
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธนวัช
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายประสพโชค

นามสกุล
แจ่มแสง
วงค์สุ่ย
ศรีประเสริฐ
รัปภา
เขียววรรณ์
รัปภา
ศิริโนนรัง
แจ่มจันทร์
บัวเวียง
เภาปงทา
ปุนตุง
สีดาอุบล
บุตรสิม
ไกยวงษ์
แสงหิมะ
ซ้ายหนองขาม
เลไธสง
ไพโรจน์นันทชัย
ไพโรจน์นันทชัย
หลงน้อย
ทองก้านเหลือง
ภูหลวง
ใจยา
คำตะเพ็ชร
สังอ้ม
ขันขวา
ประทุมชมภู
คอนประทุม
แก้วบัวโฮม
จันทะสอน
กุลแสง
อินทฤทธิ์
โมงดอ
ทวยภา
กลิ่นอำพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๕

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมณีรัตนา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวงศ์วรัณ
เด็กชายวชิรพงศ์
เด็กชายวชิรพงศ์
เด็กหญิงวชิราภรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๓

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๔ เด็กหญิงวรรณณิดา

เด็กหญิงวรรณวิสา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๖ เด็กหญิงวิภาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๗ เด็กชายศิวกร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๘ เด็กชายสรศักดิ์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๕

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๖

เด็กชายสิบทิศ
เด็กชายอณุชา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอัญยะดา
เด็กชายกวิน
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชลากต
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายประพรรณ
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพิมไท
เด็กหญิงภมรมาศ
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายมณัฐศวิน
เด็กหญิงมณีนุช

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กหญิงวราลักษณ์

เด็กหญิงสิริยากร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กหญิงสุนิตา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๕๘

นามสกุล
ทำเลดี
พงสำราญ
บัวผาย
มะโรงฤทธิ์
เชื้อคำ
ธิบดี
จันทร์คำ
สีเทา
กุลด้วง
นามวงค์
รัตนสุวรรณ
สมควรการ
รุดชาด
กุหลาบหอม
นักธรรม
เบอร์ไธสง
สอนภิรมย์
ศรีทอง
จัตุจันทร์
ผุยนวล
ยิ่งกำแหง
ไชยรัตน์
ยุทธอาจ
จ้อยอุดม
คุรุนันท์
ศรีสอาด
พิมลา
พรหมแก้ว
อุทังบุญ
เดชอ่อนพันธ์
โฉมรักษ์
บุญกว้าง
มลัยทิพย์
ลาโยธี
ผาพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กชายกิตติณัฏฐ์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธนพงษ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงธัญชนิต
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงปภาวรินท์

สัจจานุภาพ
มูลตรี
ทัพเทพเทวินทร์
บุญภูมิ
ทิพม่อม
คอนประทุม
วรรณพงษ์
จิตผล
จันทร์ลา
แคนหมั้น
สิงห์คาน
เพียวิเศษ
ศรีปทุมวัน
ภูยาฟา
อินทร์พรหม
พงษ์กล้าหาญ
ไพรศรี
เจริญศักดิ์
พิมพ์เพ็ง
เจริญศักดิ์
หล้าคอม
จันลาศรี
บุญมี
ตาทิพย์
สิงทองชาย
ศรีพารา
ดีนาง
ก้านภูเขียว
เกื้อประโคน
ท้องที่
ดอนพล
แก้วกาโสก
เขตนิมิตร
พลขันธ์
ทองนาค

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๑

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กหญิงพณัตศศิตา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพัชรินทร
เด็กหญิงไพรริน
เด็กชายวงศกร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายทศพร
เด็กหญิงปะนิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพศวัต
เด็กหญิงวริสรา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกรรวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายวรัญชัย
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอิศิริยา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงเติมศิริ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภูกิจ
เด็กชายฤทธิธรรม
เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนฤพร
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพีระพัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๘๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๑

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๒ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๘

เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนภัสกรณ์
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายปติพาณ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๑๙ เด็กหญิงประกายกานต์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๐

เด็กหญิงสิริพัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๑ เด็กหญิงสิริโสภาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๒๙

เด็กชายอชิตะ
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กชายเอกวิญญ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงอนุศรา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอภิวุฒิ

นามสกุล
พรรณา
ภิญโญยง
ดาเวียง
หล้าคอม
นิลหัต
สู้ศึก
ประจัญมอญ
คุรุวงษ์
พระโคศรี
แสงฉาย
หลานวงษ์
แสนบุญ
กิ่วเวียง
สารี
มาขัน
หวานเย็น
กำหยุก
ปาสาทัง
บัวมิ่ง
แซงบุญนาง
เอมทอง
ขุนเทพ
นันอ่อน
ดวงคำ
โถปน
ภูมิพัฒน์
แซงราชา
ปานเพชร
ลีลาด
ลีลาด
พลนิกร
ดวงคำ
ดวงคำ
มุกดาหาร
รางศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนท่ากุญชร
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนท่ากุญชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนท่ากุญชร

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนท่ากุญชร
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนท่ากุญชร
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแสงบัวทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๐

เด็กชายไกรวิช
เด็กชายเฉลิมชาติ
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงธนารีย์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภาระวี
เด็กหญิงโสรยา
เด็กชายอัครวัฒม์
เด็กชายณัฐชานน
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายพชธกร
เด็กหญิงสาธวินี
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายณัฐวัตร

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๔

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๕ เด็กหญิงดารณีรัตน์
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๔

เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงวาริพินทุ์
เด็กหญิงวิไรพร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิยะดา

นามสกุล
รัตราช
เร็วสา
คำเวียง
คำเหล็ก
ธฤตธนนันท์
จิตรพิไล
โคตรฮุย
วงศรีลา
ลีคะ
ชาวนาแปน
แจ่มวรรณ์
ศิริมาตย์
อยู่วัฒนา
บุญเที่ยง
โถปน
วรพุฒ
ช่วยศรี
กระสังข์
เทาดี
ผุดผ่อง
เสียงใส
พิมพ์เพ็ง
สมราชา
สีปาชาติ
เฝาทรัพย์
สุพรรณ์
คลังอุต
ชนะมูล
ชำนาญ
เริงรื่น
ทองมี
กองสุข
อ่อนน้อม
คำเสน
สนธิละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำยาง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำยาง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำยาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำยาง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภูห่านศึกษา
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนภูห่านศึกษา
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนภูห่านศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนภูห่านศึกษา
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนภูห่านศึกษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภูห่านศึกษา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๕

เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายธีระพันธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพาณินี
เด็กหญิงธันญมัย
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงจารุพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงธาราทิพย์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๘

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๗๙ เด็กชายบุญฐิวรรธน์

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๐ เด็กหญิงวรรณวิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอัญญาณี
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายเชิดเกียรติ
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กชายปรณัย
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายวรพล
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายมลฑล
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายภูดิศ
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กชายธนพล

นามสกุล

ลิ้วขอนแก่น
อุดทาโกสม
แสนลุน
สมบัติ
ลิ้วขอนแก่น
ทองสี
พันธ์ผาง
ภิญโยยง
ทิพสร
อุทังบุญ
บัวละวิชัย
ลิมี
สนธิสุข
รักศิล
โทมนท์
ธะนีรมย์
แสนหล้า
พิมลพัฒนกุล
ด่วนประสิทธิ์
เสโส
ภูมิโอตา
มาแสง
กันหาเล่ห์
แสนฝาย
ราญรอน
เศษอ่อน
เทพคำราม
ติตะ
สุพรรณท้าว
ราชนรินทร์
พิลาศรี
แฝงจันดา
รัตนานิคม
คำแสด
พรมเมืองขวา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะอาด
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะอาด
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาด

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาด
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดศรีสว่าง
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กชายปยพนธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๑ เด็กชายโตณณาการ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๑

เด็กชายชยังกูร
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายณฐพัชร์
เด็กหญิงวรมน
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงชญาธิดา
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงชญานุตม์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๒ เด็กหญิงทัตพิชาพัทธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงกิตรดา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงกวินตรา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๑๙ เด็กหญิงกัลย์ณภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๔

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายพลนเรศ
เด็กชายพัชกร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงเมษณี
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายฉัตรเพชร
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงณภัทรา
เด็กชายธนภัทร

นามสกุล
ไขสาร
โกวิทอัศวนนท์
ประทุมกุล
ปญญาแสง
ปญญาแสง
มาจันแดง
ปองชำนาญ
ทางชอบ
พลอินทร์
จันเทพา
หอมดี
แข้นา
สระทองเพชร
ชุมมุง
ลากูล
แข้นา
ทุมปชชา
บุญสา
จูมพล
สุริยภาพ
พลทอง
แก้วปราณี
ทุมวงษ์
พวงพิมพ์
โคตรมี
แสงสาง
จำปาแก้ว
ลำสวย
รัตนะ
อรรคณิต
สาลางาม
ผาบชมภู
ธรรมประกอบ
ทันรังกา
อยู่ภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธยาวาส
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๕

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๓

เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนัฐสิลิน
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิมณภา
เด็กชายราชัน
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอดิศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๔

เด็กชายณัฐกรณ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๒

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๕ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๗

เด็กหญิงอริยา
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงดาวิกา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงเสาวนิตย์
เด็กชายชีระวิทย์
เด็กหญิงณัฎฐพร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กหญิงเฉิดฉาย
เด็กชายนัฐวัฒ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๘ เด็กหญิงณัฐราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๐ เด็กชายทวรรธน์ชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๗

เด็กชายทศวงษ์
เด็กชายธงไชย
เด็กชายธีร์จุฑา
เด็กชายบารมี
เด็กชายวีระพันธ์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงกัลยานุช

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๘ เด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๖๙

เด็กชายธนกร

นามสกุล

หลักหมั่น
จำลองโพธิ์
ฉิมเกตุ
พูนศรี
ภูหัวดอน
เทศพันธ์
หงส์วงษ์
สาน้อย
จันดาเวียง
ศรีมูลเมือง
นาเสถียร
ดาโสภา
ไพเขตร
ประกอบศรี
ดำหนา
ดิษฐเจริญ
นาวาพนม
บุญเหลือ
เมืองพนอม
บุญเหลือ
เขียวอาสา
หน่อเมือง
โสภาวรรณ์
ผิวทอง
ทำยา
เพียคำ
ไปวันเสาร์
รักไธสง
นาแข็งฤทธิ์
สัจจะ
คำวงศ์พูล
พรมเสน
จันทร์แดง
สีละวาโย
กองสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวภู
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวภู
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวภู
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวภู

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวภู
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวภู
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวภู

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวภู
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวภู
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวภู

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวภู
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวภู

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธัญพิสิษฐ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๑ เด็กหญิงพรพิมล
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๓ เด็กหญิงภาพิมล
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๐

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๔ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๑

เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอณาวิน
เด็กหญิงอภิชยา
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายธนาพัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๒ เด็กชายปุญญพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๓

เด็กหญิงสโรชา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๔ เด็กหญิงกมลวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๕ เด็กชายชาญณรงค์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๕

เด็กหญิงพริมรตา
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปริตา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายภานุชิต
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายสรวิชญ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๖ เด็กหญิงสร้อยทิพย์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๐๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายชัยพัทธ์
เด็กชายพีระพันธ์
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปาริชาติ

นามสกุล
ขูลี
สุขสมบูรณ์
วงค์คำจันทร์
สะวิสัย
กระแสราช
เฟอยงาราช
คำหา
หอมคำ
ศิลาพล
บางเหรียง
ประดับศรี
ศรีท่าพล
วะหาโร
เครือแดง
อุบลอ่อน
เข็มหลู่
แสงสร
เอี่ยมเวียง
วิเชียรรัมย์
ทิพจง
แหล้ปอง
ทองผา
สอนอ้น
หมั่นมี
ลีเปยง
พรมสาเทศน์
คำนนท์
วิลาจันทร์
แต้มี
บุญมานาง
พุทธาวันดี
สารบาล
บุดดาซุย
น้อยทา
มุนนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๕

เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชนาทร
เด็กชายณัฐชวินทร์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงนาตยา
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงภาวดี
เด็กหญิงรุ่งรดา
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายอทิวราห์
เด็กชายอนันตวุฒิ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงอพัชชา
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงกรรณิกา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๕

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๖ เด็กหญิงปรียาวรรณ

เด็กชายพันธการ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๘ เด็กชายพิชิตชัย
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๙ เด็กหญิงลดามาศ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๒๗

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๐ เด็กหญิงลักษณารีย์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๗

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายสุพจน์
เด็กหญิงสุพิชชา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๘ เด็กชายเจษฎาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๓๙

เด็กหญิงชลิตา

นามสกุล
ปรีฉันท์
พึ่งกลิ่น
แก้วนาคูณ
เพชรชู
ศิริทองเขียว
ประทุมมา
นามยา
พรานหล้า
บุตรชารี
หลักแก้ว
มีเกาะ
ปราณีสอน
น้อยนันตะ
พุทธาวันดี
เหล่าภักดี
จิตใบ
โพธิ์วงษ์
คำมูล
พรหมไตร
ผิวผาง
แซ่ก๊วย
โยธานันต์
ชัยฉลอง
เศษวันโคตร
เสี่ยวภูเขียว
สีมาบัติ
แสวงหา
ก้อนกลิ่น
ชาโคตร
คำพิมพ์
กาจันตา
พรเบี้ยว
แสนคำมาตย์
ไชยเพ็ง
โพธิสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า วัดสว่างอารมณ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๐

เด็กหญิงญาณิดา
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายณรงค์พล
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงบุญศกร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๘

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๔๙ เด็กหญิงปทุมวรรณ

เด็กหญิงปรียานัน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๑ เด็กชายพงศ์ภพ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๐

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๒ เด็กหญิงพรกนกวรรณ

เด็กหญิงพิชชาภา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๔ เด็กหญิงพิชญาภัค
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๕ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๓

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๖ เด็กหญิงภรณ์ณัชชา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๔

เด็กชายภูมรินทร์
เด็กหญิงภูริดา
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายสัณฐิติ
เด็กชายธนวิชญ
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงจิรัชดา
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายศรชัย
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิรสุดา
เด็กหญิงชญานุต
เด็กชายชีวธันย์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐยา
เด็กชายธนวันต์

นามสกุล
โคตรฉวะ
บุตรวงษ์
บุตรวงษ์
จันทร์เต็ม
ศรีบุรินทร์
อับภัย
สุ่มมาตร
สีม่วง
เสนาไทย
ขันสุวรรณา
วงษ์กระนวน
ประเสริฐสังข์
มณีวงค์
นิลนามะ
สวดสม
คำน้อย
บุญวิชิต
ช่างสูงเนิน
เนื่องชมภู
สุระท้าว
ถิ่นถาน
จันทร์แสง
ภูทองขาว
ปานทอง
จันทร์โสภา
สมภาร
อยู่คะเชนทร์
มูลทอง
พวงมาลัย
ธรรมราช
คำทุม
รัตนเกื้อ
ดวงสา
เสนาไทย
มาหลุมข้าว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายปรเมนทร์ ถานอาจนา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๖ เด็กชายพัชรพล ชมภูเพชร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์ กออำไพ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๘ เด็กหญิงพีชญารัตน์ คำจันดี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๙ เด็กหญิงพีรดา
สุจินดา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๐ เด็กชายภัทรกร ศรีบุญ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๑ เด็กชายอชิตพล อุทรักษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๒ เด็กชายอดิศักดิ์ มีถม
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๓ เด็กชายเกรียงไกร แดงขจร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๔ เด็กชายลภัสธร แสนพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๕ เด็กหญิงลภัสรดา แสนพันธ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๖ เด็กหญิงจิราภรณ์ เปล่งสะท้าน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๗ เด็กชายธนวัฒน์ ใจรัก
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๘ เด็กชายธนายุทร สืบนาคะ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๘๙ เด็กชายพชรพล ศิริสมบัติ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๐ เด็กหญิงรุ่งนภา อุปเกต
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๑ เด็กหญิงวชิรดา พลตรี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๒ เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณโณ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๓ เด็กหญิงจิรัชญา วงษ์อุ่น
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๔ เด็กชายณัฐวัตร แฝงด่านกลาง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๕ เด็กหญิงเทวิกา ขุนบาลยอ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๖ เด็กชายธีรวัฒน์ กุลอุปฮาด
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๗ เด็กชายปราโมทย์ วรรธนะบูรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๘ เด็กชายอธิศ
สุทธิอาคาร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๙๙ เด็กชายจักริน
นาจันทัด
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๐ เด็กชายณัฐพล
นาใจเย็น
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๑ เด็กหญิงณัฐวรา ภูทองบ่อ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๒ เด็กชายธนาดุล ชำนาญ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๓ เด็กหญิงกชพร
ภคมงคลวัฒนา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๔ เด็กชายวันเฉลิม นวลบุญมา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๕ เด็กหญิงจิตราพร ราชวงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๖ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีคำเบ้า
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๗ เด็กหญิงชลลดา เพ็ชรกอง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๘ เด็กชายเชิดศักดิ์ ลุนนากัน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๐๙ เด็กชายทรงกลด ศรีอ้วน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๑๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขนวน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลาดิน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศาลาดิน

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศาลาดิน

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศาลาดิน

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศาลาดิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดสว่างวนาวาส
วัดสว่างวนาวาส
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๐

ชื่อ
เด็กชายนิโคลัส

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๑ เด็กหญิงเบญญากร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๔

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภคนันท์
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายรัตติกาล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสุจินทรา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงจีรณา
เด็กหญิงจีราภัทร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงนภารัตน์
เด็กหญิงนำพลอย
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กชายปณชัย
เด็กหญิงปรีณาภา
เด็กชายปรติ
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายมานัตย์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กชายสุธินันท์

นามสกุล

เชื้อรอด
กงมหา
นาทันเริ่ม
แซ่เล้า
นาลี
บุญอาจ
เสนมา
บุศรีคำ
สุธรรม
แสงหาญ
จันทร์ลา
ไชยสุริยงค์
ดวงหาคลัง
นัคเรศ
จันทร์ลา
ผุยมูลตรี
บัวหนอง
แสนบุราณ
บุญลา
ชุยสำโรง
ชุยสำโรง
สุขจันทร์
จันทรสูตร
ภู่พิพัฒน์ภิญโญ
กรมน้อย
ถูวะสี
คุ้มโศก
แพงสุดโท
ชัชวาลย์พงศ์
นิลยา
ลุนนากัน
ปะริโต
ฝอดสูงเนิน
ดีมาก
บุญญานุสนธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๕

เด็กชายอินทรีย์
เด็กชายกันต์กวี
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจอมพล
เด็กชายจิรเดช
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงรมณียา
เด็กชายวรกต
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กชายสุรสิฐ
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงตุลารัตน์
เด็กชายธณะโชติ
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพัฐกาล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงชวนันท์
เด็กหญิงณัฐณิชา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๗๙

นามสกุล
โคตรบุตร
ไชยดา
เดินขุนทด
จันทวงศ์
ศรีสุทัศน์
ปอมวงษ์
รัตนภูมิ
นีระกุล
ศรีคำเบ้า
เบ้าดี
โกกวิลัย
กอบวัฒนกุล
นีระกุล
สุวรรณบุตร
จำปาด่วน
บัวหนอง
แสนสมบัติ
อะโนวัน
สีคำเบ้า
น้อยหา
เลไธสง
ประภูชกัง
แหยมเกล้า
จิระพันธ์ยศ
ริมไธสง
ดวงเดช
ชาลี
การประเสริฐ
รุ่งแสงจันทร์
นาบำรุง
จอดนอก
กุลบุตร
นันไธสง
โสภณ
จอดนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดสิมมาราม
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๐

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงดวงตา
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายภูเบศวร์
เด็กชายมงคล
เด็กชายวิชาญ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๒๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๔

นามสกุล

จันตำรา
ภูมินา
คงนวล
โสนาพูน
ทอนสูงเนิน
เพ็ชรตะกั่ว
ภักดีราช
ศรีเดชะ
สมหวัง
ตุ้มไธสง
เด็กหญิงเสาวภาคย์ อิสระวิสุทธิ์
เด็กชายอภิชาติ สาสีอาจ
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เพ็ชรตะกั่ว
เด็กชายสุริยะ
แย้มเดช
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจริญ
เด็กชายอนุชา
ทรงแสงจันทร์
เด็กชายกิตติกวิน เลื่อนไธสง
เด็กหญิงฉัตรพร สุขเจริญ
เด็กชายธนกร
นาแข็ง
เด็กหญิงปอยธิญา โพธิ์นางรอง
เด็กหญิงวาริน พงษ์ศิริ
เด็กชายอนุชา
จอดนอก
เด็กชายอภิชาติ บุญส่ง
เด็กหญิงกนกพร คำพิมูล
เด็กหญิงกมลวรรณ ประพฤตินอก
เด็กหญิงกัลยากร วานไธสง
เด็กหญิงจินดารัตน์ ละมูล
เด็กหญิงณัฐยมล เชื้อกุล
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์สวาสดิ์
เด็กชายภูบดินทร์ พุกนันตา
เด็กชายรัฐพล
พลเยี่ยม
เด็กหญิงแพรวา เฉียบแหลม
เด็กชายชวนากร กล่อมสุวรรณ
เด็กหญิงนันทิชา ทองโสม
เด็กหญิงรวินท์นิภา ศรีจูมพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนชาดหนองช้างนำ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายรัฐศาสตร์ นิลทะสิงห์
เด็กหญิงกันต์พิชชา นาราษฎร์
เด็กหญิงเขมมนิตย์ ขันภักดี
เด็กชายฉันทิศ เมตไธสง
เด็กชายดิษทัศน์ บุญแสนก้อม
เด็กหญิงเบญจพร มะธิตะถัง
เด็กชายกรินทร์ เทียบภา
เด็กหญิงวิรวรรณ หิรัญอร
เด็กชายศุกลวัฒน์ นุโยค
เด็กชายศุภณัฐ สาเหลา
เด็กหญิงดาวิกา ศรีวิชา
เด็กชายเตชิน
ชลารินทร์
เด็กหญิงปยะพร ปุยละเทิม
เด็กชายพายุ
มิตรนอก
เด็กหญิงอนัณปภา เมฆสว่าง
เด็กชายธีรพงษ์ สวายน้อย
เด็กหญิงมิรันตี จารี
เด็กชายยศวรุตม์ อาสานอก
เด็กชายอดิศร
ศิริพงษ์พิมสาร
เด็กหญิงจุฑามาศ มงคล
เด็กหญิงพัชรพร ศิริพงษ์พิมสาร
เด็กชายพีรพัฒน์ นาชอน
เด็กชายภาณุวัฒน์ เขตบรรจง
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชัยภูมูล
เด็กชายจิรายุ
คำเวียง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สระพรม
เด็กหญิงนีรภา แก้วอาษา
เด็กชายปานเทพ กล้าดี
เด็กชายพงษ์พิภัทร ชาลี
เด็กชายเศรษฐศักดิ์ เบ้าเฟอย
เด็กชายเนติภูมิ ศิริบูรณ์
เด็กชายธนพัฒน์ หาญสมบัติ
เด็กชายธีระดนัย จ้อยยิ้ม
เด็กชายวายุ
นาดี
เด็กหญิงอริสา บรรเทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินแร่
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนดู่
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนดู่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อน

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อน

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๐

เด็กหญิงทรรศิกา
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกุลนันท์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๔

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๕ เด็กหญิงดาราสวรรค์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๐

เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนพวิชญ์
เด็กชายศรัณยพงศ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๑ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๔

เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงหัชชพร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิติภูมิ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กชายภูวเดช
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายธนกิตต์
เด็กหญิงพรนิกา
เด็กหญิงวรรณ์วิษา
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงพินันทา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจิราภรณ์

นามสกุล
โมลา
หมื่นหาวงศ์
อุดมพร
จันแปลง
หมื่นภักดี
ทองขาว
ชูคันหอม
โคตศรีเมือง
คุ้มรักษ์
มอไธสง
มะลิโค
สิ่วไธสง
โคตศรีเมือง
นาคพิจิตร
ทองเขียว
ทุมา
เพียขันทา
เมินไธสง
เลียบไธสง
งามฉลาด
นิตยาชิต
เมืองขวา
แก้วอาษา
โทแหล่ง
ปสสาวะโก
พาลี
กันทาสี
โทแหล่ง
ดาเยอ
พรสูงเนิน
อาษานอก
สอนโพนงาม
สีขอน
บุญไธสง
ผลจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๓๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงฐณภัทร ผาดนอก
เด็กหญิงณภัชชานันท์ สิงห์มูล
เด็กหญิงธนัญญา สุวรรณี
เด็กหญิงวรรณษา นาแข็ง
เด็กชายเดชาพล ศรีคุณ
เด็กชายระพีภัทร์ จึงจำเริญ
เด็กชายศักดิ์คงพล พรมนอก
เด็กชายสรรเพชร ชูตรี
เด็กชายอรรถสิทธิ์ สายจันทร์
เด็กชายกัญญาลักษณ์ ศรีจันทร์
เด็กชายธันวา
หาญสมบัติ
เด็กชายนิติพงษ์ บวกไธสง
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ เทียมทนงค์
เด็กหญิงวชิรญา แสวงศรี
เด็กชายศุภกร สระจันทร์
เด็กหญิงอลิสลา คำทุม
เด็กหญิงไอลดา เทียมทนงค์
เด็กหญิงชนิสรา อุ่นวิน
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ราชสมบัติ
เด็กชายดิเรกฤทธิ์ เนื่องมัจฉา
เด็กชายนิชคุณ พันไชย
เด็กหญิงพรธิพา พลชัยทา
เด็กชายภานุกร เศรษฐภักดี
เด็กชายเมธาวี วิชัยวงศ์
เด็กชายรัฐภาค หิรัญอร
เด็กหญิงรัตนาวดี กุลาถาเน
เด็กหญิงวราภรณ์ ชันพิมาย
เด็กชายวิทธิภรณ์ มาตย์วังแสง
เด็กชายวิศรุจร์ เตโช
เด็กชายสิทธิกมล ไชยบัง
เด็กหญิงไพรินทร์ บึงโบก
เด็กชายนันทวัฒน์ บอนไธสง
เด็กหญิงนิชานันท์ กระลาม
เด็กชายโภคิน
พุทไธสง
เด็กชายวาริน
วงศ์ด้วง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปอแดง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปอแดง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปอแดง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปอแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๐

เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนิรภัทร
เด็กชายพงษ์พัทธ์
เด็กชายพีระภัทร
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมัทนา
เด็กชายมั่นคง
เด็กชายวัชระพล
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวาคิม
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๓

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๔ เด็กหญิงเกษราภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๔

เด็กหญิงขวัญศิริ
เด็กชายคุณาธิป
เด็กชายชวลิต
เด็กหญิงณัฐฐา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงนพพร

นามสกุล

ศรีเกิ้ง
มาตะรมย์
คำผาย
ชัยนา
กะลาม
เหมืองสอน
มะธิปไข
แก้วพรม
สุระมรรคา
สุดโพธิ์
สะสอง
แก้วทอง
หงษ์แก้ว
ศรีวงษ์ศา
สิมมา
เดชสังข์
คำผาย
พรมแสน
ปะกา
ลุนสำโรง
รัตนสมบัติ
บรรยงค์
แก้วพรม
พรมแก้ว
ดีไธสง
อรุณพรม
วรรณสาร
คำผาย
เพ็ชรตะกั่ว
ประจิคะ
ใสโว
อุปฮาด
สาสร้อย
อุ่นสำโรง
ศรีษะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปอแดง

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๕

เด็กชายนฤนาท
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปานิฉัตร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายยศกร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวีรพันธุ์
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงอริยา
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพัชราพา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภีรเดช
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายอพิชิต
เด็กหญิงชาลิสา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๕

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๖ เด็กหญิงนันทิกานต์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๘๙

เด็กชายบวรรัตน์
เด็กหญิงอภิรดาพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงวัชรี
เด็กหญิงเอวิตรา
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกันตวิชญ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายเทวฤทธิ์

นามสกุล
คณาโจทย์
วิจันทอน
พืชสิงห์
จำนงค์พันธ์
บรรยงค์
อภัยโคตร
มีมาก
วิจันทอน
ลุนสำโรง
พิงไธสง
เสี่ยงสาย
ปะตังถาเน
จำปาแก้ว
พฤกษีดา
บุดดีคำ
จำปาแก้ว
พุทไธมา
นาคูณ
ศรีจันทร์
จันอ่อน
พิงไธสง
ลาดเมือง
พูลทอง
ทุมขุนทด
เจริญศิลป
มุ่งดี
ลือวิเศษ
เสสภักดี
ไชยนา
แก้วพรม
เพ็งสวรรค์
กองเกิด
การาม
ตีเมืองซ้าย
กว้างขวาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศุภชัย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศุภชัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กหญิงธนัตดา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนรินทร์พร
เด็กหญิงนิดา
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กหญิงปรินดา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์

สาคุณ
พันพิลา
น้อยต้นวงษ์
เพียเพ็ง
ทิพพิชัย
หาญตับเหล็ก
สาคุณ
โชติวรรณชาติ
แสนเมือง
พลตรี
มะลาหอม
ฤทธิ์เนติกุล
สีหาบุตร
สีดำ
หงษ์ร่อน
อยู่ม่ัน
ไนท์
คำพิลา
ลาคำภา
อาษานอก
ตุ่ยสีมา
มาตย์นอก
กรงทอง
สุขตะกั่ว
ขวัญโพน
เบอร์ไธสง
อัสสาภัย
มอไธสง
คงจันตรี
สุขธาราทิพย์พันธ์
วงค์จันคำ
สิงห์ลี
นาราษฎร์
ทิพย์ประทุม
บรรยง

ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๔๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๑

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายกมลวิช
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายจิณณกร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงจีอาน่า
เด็กหญิงฉัตรทริกา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชนินทร์
เด็กหญิงชลนิชา
เด็กชายชวลิต

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๒ เด็กชายชาติณโรดม
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐิติพันธ์
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายถิรธนา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนบดี
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนาดล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๕

เด็กชายธนาธรณ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กชายนฤบดินทร์
เด็กหญิงนิชากร
เด็กหญิงนิภาธร
เด็กชายปฏิพัทธิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๑

เด็กชายปรวีร์
เด็กหญิงปริยาพร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพรรคพล
เด็กหญิงพิมศิริ
เด็กหญิงพุทธรักษ์
เด็กหญิงภวรัญชน์
เด็กหญิงมริสา
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายรชตะ
เด็กชายรัตน์ติกรณ์
เด็กชายลัดชกร
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวิทยา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๒ เด็กหญิงวิไลลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๕๙

เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสัณห์พิชญ์
เด็กชายสิงหรัตน์
เด็กหญิงสิริธาร

นามสกุล
เครือพิมาย
ลุนสำโรง
จงสะดับกลาง
หยวกวิ้ง
สาบูรณ์
แสงสุด
นาโม
อาษานอก
ปุระสะทำมัง
ศิริพงศ์วิทย์
หลุ่มใส
พลไธสง
วิเชียร
มาตย์นอก
มันชะเด
อาจจุลลา
ประกัง
วรรณวิจิต
แก้วพรม
อาษานอก
กะลาม
ชุยโพธิ์น้อย
ฝายพลแสน
หิรัญอร
สุขเพีย
บรรยงค์
ผิวเกลี้ยง
โพธิ์สี
เมืองแสน
สมนอก
ทองใบ
คำยี้
ยุบลพริ้ง
มิ่งไธสง
ศรีอุบล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๐

เด็กหญิงสุขิตา
เด็กหญิงสุธีธิดา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุวินิชา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กชายอนันทชัย
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอังศุชวาล
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงอาภาศิริ
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอินธุอร
เด็กหญิงบุญรอด
เด็กชายพิเชฐพงศ์
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายชยพล
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงฐาปานี
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธันวา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปยะดาพร
เด็กชายพงษ์ศักดิ์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กชายยุรทิตย์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๔

นามสกุล
ปาสาริกา
ศรีสุวอ
สุขแสวง
แสนคำ
มาตย์นอก
หมื่นภักดี
หนูแก้ว
นาอุดม
ลือวิเศษ
อารมย์เพียร
แสงแก้ว
อินนอก
ศรีภูมิ
ทองดี
สังข์ทอง
ปะวันนา
สายดี
แทนรี
นามิสา
คิดการ
สอนนอก
เทียมทะนงค์
วันทอง
ชุมนวล
ชัยน้อย
ใจสว่าง
ปราณีบุตร
คำผาย
ศรีหาญ
โพธิ์แสน
สิงห์คีรี
สุปะเทา
นางาม
โพธิ์ขำ
ครสวรรค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๑๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๕

เด็กหญิงระพีภัทร
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงวรีรัตน์
เด็กชายศรัญู
เด็กชายศิริวัฒน์

เสนผาบ
แก้วกา
เพียรไธสง
ตุเกตุ
ขวัญผัก
รอดไธสง
แพงวัน
สุทธมา
หมายช้อนกลาง
ศรีเตชะ
มูลหาร
หาญเวช
พึ่งนำ
คิดเข่ม
สารมาตย์
นาสิงห์
อันทะเกตุ
เพชรวิเศษ
ภิรมกิจ
วอไธสง
ธุรสุขสรร
เพ็ชรวิเศษ
ไกรเนตร
ปุงปุน
ภิรมกิจ
ก่อชัย
คำลือ
แก้วจันทร์
เพชรวิเศษ
แสงโทโพธิ์
จันทร์ดีสา
ไชยนาถ
ไสโพธิ์
พามอก
ชิณสิทธิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๕๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๐ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๕

เด็กชายดนุพร
เด็กหญิงมุกลดา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงโชติรส
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงระวิวรรณ
เด็กชายเวคิน
เด็กหญิงกนกภร
เด็กหญิงกนกวิภา
เด็กชายทินภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๖ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กหญิงกฤตติกา
เด็กชายปกปอง
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวันใหม่
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงประภานิช
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพายุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๐

เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายรามินทร์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอนุชา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๔

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๕ เด็กหญิงการัณยภาส
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๓๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๔๙

เด็กหญิงฐิตา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพิพิธธน
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงอรคุณ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กชายเรืองศักดิ์
เด็กชายคติพัฒน์
เด็กหญิงจารุรินทร์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

เด็กหญิงเมธิตา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๒ เด็กชายวงศกร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๓ เด็กชายอนุพงศ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๑

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๕๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๐

เด็กชายจอมทัพ
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชณัชภรณ์
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงปญจพร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๑ เด็กหญิงพรรณนารา

เด็กชายภูริทัต
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๓ เด็กชายศุภกิจ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๔ เด็กชายสุธาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๒

นามสกุล
พลสงคราม
ด่านจง
บุญนำ
คุ้มกอง
เนาวราช
ประเสริฐศรี
ทนงศักดิ์
แพงศรี
ก่อชัย
จันทภา
อะโน
แสงพัก
ใจภักดี
แพ่งศรีสาร
กัญญาเถื่อน
ศรีอาษา
สำราญใจ
หุ่นฉายศรี
ไกยสิทธิ์
ชนีวงศ์
แสงฤทธิ์
ฟุงพิลา
อันทเกตุ
เขียนโคกกรวด
ไชยโส
มะลิซ้อน
สิงห์น้อย
ตรีวิเศษ
เหล่าภักดี
นาหัวนิล
เขียวนาค
จันทร์โสม
สนเคห์
นาหัวนิล
ปรือปรัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ
วัดนาคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๕

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงนันฑิตา
เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายอัครพนธ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๖๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๐ เด็กชายอมรพิพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๑

เด็กชายกสิกร
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงอาทิยา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงสุภัคพร
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายชนะศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๒ เด็กหญิงณัชมุนินทร์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๓

เด็กชายทชากร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงมีนารัตน์
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายอำพร
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายปรินทร์
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายชวิศา
เด็กชายธนกร
เด็กชายพัฒนกรณ์
เด็กชายพัทรพล
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายทินภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๘ เด็กหญิงประกายมุข
ขก ๔๔๑๖๓/๓๖๙๙

เด็กชายธนพงษ์

นามสกุล
น้อยสิม
สาบุตร
น้อยคูณ
จันทรักษ์
ผิวสว่าง
สงวนลำ
จันทร์เพ็ง
เบ้าหัวดง
กลั่นภู
ชมจันทร์
จันทรักษ์
หลักจันทร์
คูระโคตร
เวชประสิทธิ์
เวียงคำ
ศรีษะ
ผิวผ่อง
บัวกลาง
พิมพลชาย
ธงชัย
ชัยราช
ทุมพันธ์
ตะโนนทอง
มารัชชะ
เขียวพันธุ์
สุ่มมาตร
ไชยคำ
คงเปย
ต่างตั้งทอง
กุลขวัญ
ย๋องติ๋
พิกุล
โสดาวัน
โชคดี
ภูแลนภู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๑๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาคำ
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๐

เด็กชายวิชญ์พล
เด็กชายพิชชากร
เด็กชายนัตชานนท์
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงฉายสุดา
เด็กหญิงอรเทพิน
เด็กหญิงสุรีย์พร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงนภัสสรณ์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงปานัดดา
เด็กหญิงภัดดาวัลย์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายพีรภัทร์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๐๙
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๒

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๓ เด็กหญิงวรางคนาภา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๐

เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงศิรินภรณ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กหญิงเอมอร
เด็กหญิงกุลลธิดา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กชายวชิราวุธ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๓ เด็กหญิงสุกัณญา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๔ เด็กหญิงกวินตรา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๒

นามสกุล
ยางฮึม
สะตะ
โชคลา
โสบรรเทา
โชคลา
ผลจันทร์
ทองโคตร
มูลศักดิ์
โชคลา
หาญเชิงชัย
แก่นจันทร์
สมปาน
ทองโคตร
ชิดนอก
สีสวาท
กันโม
บุญรอด
นิลเสล
นิลจัตุรัส
ใยพันธ์
บุตรธา
ดวงมาลา
นันท์ดี
กันยาน้อย
มิตปด
ชนบุญ
สมใจ
เจริญเกียรติ
ยุพิน
ขัวอัว
ใยพันธ์
วันพุฒ
สีห่องหอย
คำแหงพล
โพธิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
วัดโพธิ์สง่า
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านชุมแพ
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
วัดบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓
๒๕/๑๑/๒๕๕๓

๐๘/๑๒/๒๕๕๓

๐๔/๐๖/๒๕๕๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๓
๐๖/๐๘/๒๕๕๓
๒๔/๐๙/๒๕๕๓
๑๙/๑๐/๒๕๕๓

๐๒/๐๖/๒๕๕๓
๒๗/๐๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๑/๒๕๕๔
๓๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๙/๑๑/๒๕๕๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

๒๐/๐๔/๒๕๕๒
๐๑/๐๖/๒๕๕๑
๐๓/๐๗/๒๕๕๑
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

๐๒/๑๐/๒๕๕๑
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

๒๐/๐๓/๒๕๕๓
๒๘/๑๑/๒๕๕๒

๒๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๒

๑๔/๐๓/๒๕๕๔

๐๘/๐๗/๒๕๕๓
๒๐/๐๘/๒๕๕๓
๑๙/๐๖/๒๕๕๓
๑๕/๑๑/๒๕๕๓

๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๑๔/๐๔/๒๕๕๓
๒๖/๐๘/๒๕๕๓

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายคุณาสิน นามเหล่า
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๖ เด็กชายวัชรินทร์ พันธุพันดร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๗ เด็กชายธณกฤต มหาหิง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๘ เด็กหญิงวนัสฐิญาภรณ์ ตาทอง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๙ เด็กชายสุทธินันท์ มารัชชะ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๐ เด็กชายวชิราวุฒิ ธุระตา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๑ เด็กชายรัฐศาสตร์ บัวศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๒ เด็กชายเหนือเมฆ ศรีขา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๓ เด็กชายธนภัทร นครศรี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๔ เด็กชายภูเบศวร์ ยาตาแสง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๕ เด็กชายกฤษธิพล ยิ่งยง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๖ เด็กชายอภิวัฒน์ สุคำวัง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๗ เด็กชายธนาวิน น้อยผาง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๘ เด็กหญิงณัฐริณี วันเพ็ชร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๔๙ เด็กหญิงจีรนันท์ วงละคร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๐ เด็กหญิงสุรางค์รัตน์ พลทองสถิตย์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๑ เด็กหญิงพัชรา
ทักขิน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๒ เด็กชายศักดาเทพ บุญจง
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๓ เด็กชายศุภณัฐ
คำสี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
ปาสน
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๕ เด็กหญิงอภิชาญา พัดทวี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๖ เด็กหญิงอินธิรา แสนแป
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๗ เด็กชายสุทธินันท์ จงดา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๘ เด็กชายเปรมนัฐ คุณทะวงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๕๙ เด็กหญิงนารากร ฉิมสุข
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๐ เด็กชายศิวภัทร เทียนไส
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๑ เด็กหญิงลลิตภัทร ท้าวอิ่ม
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๒ เด็กชายธนวัฒน์ กองวงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๓ เด็กหญิงนันท์นภัส กัญญาวัชยุวพงษ์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๔ เด็กหญิงกชกร
อยู่โต๊ะ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๕ เด็กชายเดชสิทธิ์ บุญตา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๖ เด็กชายมาลากุล ชูศักดิ์คุณศาสตร์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๗ เด็กชายอินทัช
สังโวลี
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กชายพูนสิริ
หินวิเศษ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๖๙ เด็กหญิงจิรนันท์ ขุ่ยร้านหญ้า
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๓๕

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๐

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๑

เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงพราวรวี
เด็กชายวรมินทร์
เด็กชายกษิด์เดช
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงสุทัศนียา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพีรวิชญ
เด็กชายเกียรติศักดิ์

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๒

เด็กหญิงชญานุช

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๗๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๐

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๓ เด็กหญิงเนตรนภาพร
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๘๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๗๙๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๔

เด็กชายศิรวัฒนา
เด็กหญิงพิชาภา
เด็กชายเธียรวิชญ์
เด็กหญิงรุจิราพร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงธัญทิพ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายศตคุณ
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงศรัณญา
เด็กชายรักทุกคน
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายชนะชน
เด็กชายธนากร

นามสกุล
โง๊ะบุดดา
คงแหลม
ไพรสณฑ์
กึนขุนทด
ใจฉวะ
พิมพ์ขันธ์
แสงมี
หร่องบุตรศรี
พันธ์โกศล
สายยนต์
บุราณรัตน์
เหล่านาม
โควังชัย
รัตนจันทร์
ไชยธรรม
ขจีจิตร
มูลตรีภักดี
นามประยุงค์
เหลาเกิ้มหุ่ง
มีบุญ
มีด้วง
คำภา
พนารินทร์
รูปขันธ์
ผ่านบุตร
คำดี
วิเศษแก้ว
แสนแป
สุขะ
แสงยะรักษ์
ชาดีกรณ์
กันอำ
กองหาโคตร
เทือกนา
บุญช่วย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

สังกัดวัด
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วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๕ เด็กหญิงกันยารัตน์

เด็กชายธีรเดช
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๗ เด็กชายกษิดิศ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๖

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๘ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๐๙ เด็กชายปุญญพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กชายอิสระพงห์
เด็กหญิงณฐอร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๕ เด็กหญิงกันญาพัฒน์
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๑๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๐

เด็กชายณเดชน์
เด็กหญิงกันยกุล
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายภาณุพงค์
เด็กชายศรัณย์ภัทร

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๑ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๒๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๓๙

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กหญิงนีรชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายชลิต
เด็กชายรชต
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธีรวัสส์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงมีนารักษ์
เด็กหญิงกัญญา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงณัฐทิชา
เด็กชายพุฒิพร
เด็กหญิงนัฏทริชา

นามสกุล

สมเอี่ยม
ศรีโคตร
ละมุนตรี
รู้หลัก
ฤทธิ์ฤาไกร
ศรีจุลลา
กุลสุวรรณ
วันดี
สุดจันฮาม
โตนำขาว
ฤทธิยา
แสงเพ็ชร
ภัทรกิจจานุรักษ์
ชูศักดิ์คุณศาสตร์
กองกูล
ศรีโคตร
มีกุศล
ภักดีหาร
อินทะวงค์
เรียนบุตร
ฐานะดี
คามบุตร
เศษสุวรรณ
จันเคน
ญาโกรธ
เถื่อนบัวระบัติ
สีแก้ว
เรียนชารี
สมศรี
ข่ายเพชร
ข่ายเพชร
ดรสีเนตร
โคตรรัตน์
โกกะบูรณ์
แสงอินเฮียง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเขวา

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเขวา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๑๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๐

เด็กหญิงอรวริญท์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงนฤกานต์
เด็กหญิงภัภทษร
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายนันทชัย
เด็กชายมงคล
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงกุมภา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงสุภาดา

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๓
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๔
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๕
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๖
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๗
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๘
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๔๙

ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๕๐
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๕๑
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๕๒
ขก ๔๔๑๖๓/๓๘๕๓

นามสกุล
คุณทุม
มีเกาะ
อำท้าว
กิ่งพวง
พลเขต
สร้อยหิน
เคลวิน ชีคอร์ท
วงษ์พล
เชื้อมอญยาว
มาเหง้า
เคนดา
มูลตรี
ยอดอาจ
ดวงพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเขวา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง
วัดตาลเรียง

รับรองตามนี้
(พระธรรมรัตนดิลก)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๑๑๑
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