ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ส่งสอบ ๔,๙๒๕ คน ขาดสอบ ๑,๔๕๑ คน คงสอบ ๓,๔๗๔ คน สอบได้ ๑,๗๗๙ คน สอบตก ๑,๖๙๕ คน (๕๑.๒๑%)
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายชิรวิชย์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายทัตเทพ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายกัมปนาท
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายพัสกร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายณัฐชนน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายพัชร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายอาชวิน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายณัฐชนน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงนภัสกร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงปฐวิกาญน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐

เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงศศินิภา
นางสาวสุมณฑา
เด็กชายทฤษฎี
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์
เด็กหญิงนำริน

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กหญิงณัฐกาญจน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒ เด็กชายปุณณภัทร

เด็กชายธนพนธ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงนิชานันท์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓

นามสกุล
ทัพซ้าย
สังวาลรัมย์
ศรีโพนทอง
โคตรแก้ว
อุลปาทร
นามนู
จันทร์โสม
โพธิ์ชัย
พลตรี
ชนะพันธ์
พูลเพิ่ม
กลางราช
แสนสอาด
คำใส
ยอดสง่า
พรมเสนา
ชัยหา
อุทัยสาร
สุวรรณสิงห์
เคนยุ
แก้วสำราญ
ปอมไชยา
บัวลีวัน
อิ่มเพ็ชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) วัดท่าบึง

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กหญิงมณัฐนันท์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายธิติพัทธ์
เด็กชายปยพัฒน์
เด็กชายสืบสกุล
เด็กหญิงกนกพร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กชายสุรพัศ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กชายพีรวัส
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กชายรัฐธพงษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กหญิงพิมมณี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔

เด็กชายจักรพรรดิ
เด็กชายนฤเบศ
เด็กชายธนโชติ์
เด็กชายเมคา
เด็กหญิงกิติยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงนุชจริน
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงศุธาทิพ
เด็กหญิงศรินยา
เด็กชายศรัญู
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายณฐพัฒน์
เด็กชายเอกดนัย
เด็กชายฐิติโชค
เด็กชายศิริวัฒน์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงภิชญากรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖

เด็กหญิงอรปรีญา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กหญิงชลดา

นามสกุล
ศรีแก้วทุม
ทับโชติ
พวงพันธ์
กวีวิวัฒน์
นาจำปา
ช่างทอง
บุญสร้อย
จันที
สุขจันทร์
คำมูล
ประโพระพัง
พานตะสี
ซาสุด
โภคา
วะทา
ถังสูงเนิน
พงษ์โคกสี
นามหานวล
รินรุด
ปลัดขวา
คงทิพย์
อรัญทอง
ทองนรินทร์
สมีพันธ์
สงฆะนาม
สอาดตา
โสดี
ศรีทรัพย์
สุระสา
ฤทธิ์คำ
เวฬุวนาทร
แสนโคตร
ผ่านวงษ์
เสียงเย็น
เชื่อนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง วัดท่าบึง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า

วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงปาริฉัตร หินแก่น

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกท่า

เด็กหญิงกชกร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กชายวิทยา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กหญิงนิศามณี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔ เด็กหญิงปยธิดา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกท่า

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กชายศักดิ์ดานุภาพ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓

เด็กชายอานนท์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงอริตา
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงสุธิกานต์
เด็กหญิงอรอุมา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กหญิงเบญจญาพร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเมจิตรา
เด็กหญิงธัชพรรณ
เด็กชายปรเมธ
เด็กชายทีระพัด
เด็กชายรัฐสภา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงภัทรวดี

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

เด็กหญิงอัญชลีพร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงนลินรัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงรวินท์นิภาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายสิทธิศักดิ์

หงษ์เหลี่ยม
ผิวแดง
นาคสวัสดิ์
ชาญรอบรู้
กุลลาว
หล้าบาง
คฤหัสดิ์
ทาดัน
คำภูมิหา
โชติกเวชกุล
อินทะสี
พาลาศรี
คำมุง
เตินเตือน
อรัญโชติ
แหวนเพชร
ดาถำ
ไมตรี
ปองเต่า
หินราชา
วินทะไชย
ซาซุม
เตือนขุนทด
ประสมพล
อ้อกอง
หล้ากัน
พิมพ์เรือง
ศิริสุวรรณ
ราชารี
ละม้ายทอง
วงจันลา
ผลภูมิ
วงศ์วทัญู
ผุยทา

สังกัดวัด

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

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

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

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)

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายธาราทิพย์
เด็กชายภาณุวิชญ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงณัฐิชา
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงวราศิริ
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงอาริสรา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายเตย์มี

ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงกัญญพัฒน์

เด็กหญิงชลันดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒ เด็กหญิงกรรณิกา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓ เด็กหญิงธันยพร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔ เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช

เด็กหญิงวัณนิสา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖ เด็กชายพิทวัส
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗ เด็กชายกฤษณุพงษ์

เด็กหญิงสุกาญดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงปนิดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กหญิงแพรพลอย

เด็กชายวัชรบูรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒ เด็กชายสีหราช
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓ เด็กชายภูมิรวิชญ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔ เด็กหญิงชณัฐฐินันท์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงมาริน
เด็กชายกันติภัทร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงนฤมล

นามสกุล
ศรีเชียง
ชัยวิทยาวุฒิ
ฤทธิ์วิชัย
แสงทะลา
โตสนั่น
ศรีพล
ทองลือ
ทองลือ
ทะทา
พิมพ์เรือง
ลำวงษ์
อินทร์บุญญา
เกตุเวียง
ชัยเงิน
คนซื่อ
แก้วจำลอง
ชินนอก
สินไชย
รักษาราษฏร์
หมื่นหน้า
เกสร
จันจิตร
ชมน้อย
ศิลเรียงชัย
วงไชยา
ภูผาบาง
พลน้อย
แสนแสน
คำชา
โพธิ์อุดม
สิมาชัย
สังหาวิทย์
ทะให
โพธิ์งาม
ภูสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงแก
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงแก

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงแก
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงแก

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

สังกัดวัด

วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)
วัดบ้านท่อน (โพธิศ์ รีบ้านท่อน)

หมายเหตุ

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)
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)

วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กหญิงปานตะวัน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗

เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงวริษา
เด็กชายธาดาพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายปยะ
เด็กชายอนันตพร
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงเขมิกาณ์
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กหญิงมุกดา
เด็กหญิงจิรัตฐา
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงธัญกร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘ เด็กหญิงพลอยชรินทร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงสุพิชา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงสโรชา

นามสกุล
อันทะโส
ศรีลาคต
โนนทิง
วิเศสฐี
ภิญโย
ดอนบ้านเขียว
แปชน
วงษ์คำหาร
ดอนคูณ
แก้วแสนเมือง
คูณเพชร
คำบอนพิทักษ์
บุญทวี
กันสีชา
แก้วน้อย
พรมสิงห์
แสนทำพล
แข็งกล้า
จันทร์แดง
บอมโคตร
ถือมาลา
ศรีคองเพชร
บุษราคัม
พินิจมนตรี
อัตภัย
อาจจำปา
พังทุย
อินทร์แก้ว
มามะ
วาสิงหน
เขียวขำ
อินทร์ตา
รัตนประภา
วงษ์ษา
โคกสีอำนวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโพน

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังโพน
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโพน
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังโพน

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศิลาโปงคำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนกระนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดศรีจันทร์
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดพรหมวิหารธรรม
วัดพรหมวิหารธรรม
วัดพรหมวิหารธรรม
วัดพรหมวิหารธรรม
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดศิริชัยโย
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง
วัดสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖

เด็กหญิงพรปวีณ์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงพรรณธิชาพร

เด็กหญิงชนิญญา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙ เด็กหญิงนงลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐ เด็กหญิงพิยดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑ เด็กหญิงจริญาพร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘

เด็กหญิงกันธิชา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงอายูมิ
เด็กหญิงยศกร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายธวัชชัย

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙ เด็กหญิงชนันท์กานต์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงจุฬามณี
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายฉัตรนคร
เด็กหญิงพรณิภา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฏฐชา
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงภัคจิราพร
เด็กหญิงณิชาพร

นามสกุล
ประดับศรี
หงษ์ทอง
บรรพสาร
ตามบุญ
สีมีตีบ
ลัทธิวรรณ
ศรีบุญเรือง
ศรีพุทธา
ชาญภูเขียว
บัวใหญ่รักษา
ไพรสุวรรณ์
เสนไสน์
คงไทย
บุดดีเหมือน
วังทะพันธ์
ทินจอง
ดุสิทธิ์
พลเคน
นิคม
เมเบลสโตน
เนื่องภักดี
พาสุข
เรียงศรีอรัญ
เอนกคณา
ปฏิทันโด
รัตนจันทร์
ผิวเหลือง
บุญหล้า
สุวรรณคุณ
โนนทิง
นามสีฐาน
โนนใหม่
เกษวงศ์
บุตรพันธ์
มั่นยืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน

วัดสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกระนวน
วัดสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกระนวน
วัดสว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด วัดสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด วัดสว่าง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด วัดสว่าง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง
วัดสว่าง
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง
วัดสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง
วัดสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสังปารัง
วัดสว่าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีเมืองแอม
วัดศิริพนปุญญาวาส
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีเมืองแอม
วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
วัดศิริพนปุญญาวาส
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
วัดศิริพนปุญญาวาส
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
วัดบัวระพา
สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงชนานันทร์ พลเที่ยง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖

เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงภัศรา
เด็กชายปุณนวัฒน์
เด็กหญิงธิดามาศ
เด็กหญิงเมธปยา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงยุพาพร
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงธนิสร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงอริษรา
เด็กชายอชิรวัตร
เด็กชายธนพร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายอดิลักษณ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายพีรชัย
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายจิตินันท์
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายสุระดิษ
เด็กชายธนกฤต

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗ เด็กชายธีระภัทรานนท์

เด็กหญิงจุฑารัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙ เด็กหญิงปาณัสม์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐ เด็กหญิงศุภาวดี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑ เด็กหญิงอรพรรณษา

เด็กหญิงเกศน์สิริ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓ เด็กหญิงอภิญญา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์

พลเทพ
โคตรเมืองกลาง
ปานกล้า
เลิศฤทธิ์
เหล่าพร
นาไชย
ขันเงิน
รถซ้อม
หนองสูง
เกียรติกูล
จันปา
คำสุข
ศิลาเลข
ศรีบุญเรือ
แสงทอง
โสจันทร์
แสนกุล
โพธิจาร
นามวัน
คนชาน
พลภักดี
หล้าคำ
พาวิเศษ
จันทะอ่อน
นามศรี
ใยไธสง
พรมสอน
อันทะปญญา
แดงน้อย
บุษราคัม
ไม้หนองกอย
ภูสี
สีนวน
พวงพา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนางปุม
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนางปุม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนางปุม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนางปุม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำนางปุม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดบัวระพา
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายอณาเขต
เด็กชายชนินทร์
เด็กหญิงโสภิตสุดา
เด็กชายพรภัทร
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงบุษบา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายกรรชกร
เด็กชายดนัยโชค
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายเมธัส
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสุภัค
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายเอกรภพ
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงวรรธนภร
เด็กชายกาจพน
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงชญานุตม์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายกฤตภัทร
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายอนุชา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงทิพปภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กหญิงนัทธิดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงพรนิภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

นามสกุล
หงษ์แก้ว
มีทรัพย์
อภิคงแสนคำ
ศรีสะอาด
ปุญญา
อำนวน
ปญญา
ธงอาษา
เนื่องแก้ว
ต้นกันยา
พูลพรม
แสงชัยยา
แก้วกำปง
ฉายา
โคตรพันธุ์
วรรณพงษ์
เจือมา
อาสาสนา
ภูทองแน่น
ปะมาระตา
เหลื่อมนอก
ศรีหาวงษ์
ยะล้อม
สุภศร
เรียนพิศ
พิมพ์หอม
ชัยพิบูล
ปาทา
ทักษิณสิทธิ์
วิชาธรรม
โพธิ์พิทักษ์
อุทัยกัน
สุริหาร
สีอ่อน
ชาวขอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

๒๘/๐๒/๒๕๕๒

๐๗/๐๗/๒๕๕๑
๐๔/๐๓/๒๕๕๒
๑๓/๐๖/๒๕๕๒
๑๘/๐๑/๒๕๕๓

๒๐/๐๘/๒๕๕๑
๐๑/๐๕/๒๕๕๑
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๐๔/๐๙/๒๕๕๒
๑๓/๐๓/๒๕๕๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๒
๓๐/๐๔/๒๕๕๒
๑๕/๑๑/๒๕๕๒

๐๒/๑๒/๒๕๕๒
๒๕/๐๕/๒๕๕๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๖/๒๕๕๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

๓๐/๐๕/๒๕๕๑
๑๐/๑๐/๒๕๕๑
๒๘/๑๐/๒๕๕๑
๑๒/๐๑/๒๕๕๒
๑๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๕/๐๑/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๓
๒๕/๐๓/๒๕๕๒
๒๙/๐๙/๒๕๕๒
๒๑/๐๒/๒๕๕๒

วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนาง้อง
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนาง้อง
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
วัดโนนพลทอง
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนดอนหมู
วัดมัชฌิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕

ชื่อ

เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงเสาวณีย์
เด็กหญิงอาริษรา
เด็กชายกฤติธี
เด็กชายจีระวัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กหญิงทิวากร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนทีทอง
เด็กหญิงพิชญ์นาถ
เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กหญิงวิการดา
เด็กชายวิชชุกร
เด็กหญิงสุวรรณนา
เด็กหญิงอภิชญา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงปริยาลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗

เด็กหญิงพิชณ์สิณี

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายณัณท์ปรสร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงพันณิตา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายชนกภัทร์
เด็กชายกานต์ชนก
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายปุณณวิช
เด็กชายณัฐณกร
เด็กหญิงณัฐายาดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนำอิง
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงนันทัชพร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สุวรรณศรี
ภูสมศรี
กองศรี
ธุระตา
หาญกุดตุ้ม
เพียงมุม
วิญญาเย็น
สุทธิอาด
เมินเมือง
ผาพิมพ์
หมีมี
พิไลกุล
สุริหาร
หรั่งโนนโพธิ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู

อาธะนู
พรมใจ
จินาบึง
นุภา
เนตรวงศ์
ชุมชัย
พิมพ์อุบล
สถิรวงศ์วรรณ
หมื่นออก
มณีวงษ์
แข็งแอ
ชาญเดช
รองพล
แหลมคม
เพชรภักดี
โมรา
ร่วมรัก
นามมุงคุณ
เสนารักษ์
สังข์ทอง
ธงชัย

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนหมู
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหมู
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหมู

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหมู
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนหมู
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนหมู

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายโชคทวี
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายณัฐธกรณ์
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายภัคพล

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงแพรวพัชชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒

เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายศรัณวัตร
เด็กชายภูรีเดช
เด็กชายธนพล
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงพรพรหม
เด็กชายภูมิภูวดล
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายธนพล
เด็กชายอวัช
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงรัชนี
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายพงษ์ศกร
เด็กหญิงพราวดาว

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓ เด็กชายชลตระการ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายแทนพงษ์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงวิชชุดา
เด็กชายขจรเกียรติ
เด็กหญิงปานตะวัน

นามสกุล
เศษวิกา
ขวัญเต่า
ถนอมทุน
บุปผาวัลย์
วงษ์กลางชูฤทธิ์
อดทน
เยาวภา
ละลี
สามารถกุล
ฮ้อยคำภา
เอี่ยมอุไร
ศรีอุทธา
จันเทพ
อินจันทร์
ขำภูเขียว
กุมภา
ใคร่ภูเขียว
จิตติวนาวรรณ
บุญสอน
มาบ้านโซ้ง
เจริญแนว
ชวเดชารัตน์กุล
คำสิมมา
รักนาย
จันทร์มุ่ย
ดัดถุยาวัตร์
รามะเริง
ประคมขำ
เขียวรอด
กุหลาบจิโรจน์
นาเลิง
จันประเทศ
ถาพร
จริงสูงเนิน
พลศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงธัญภัค
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายยศภัทร
เด็กชายโยธิน
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจุฑามาศ

แสนสีนาม
ครสิงห์
เหินไชย
แก้วพลตระกูลชัย
ทีภูเขียว
ชื่นใจ
เทือกกอง
พรมรุ่งโรจน์
คำกันยา
เภาบาง
ศรีนาง
แสนแก้ว
มีปทมา
อัคนัน
กามูลละคร
เพียงสุวรรณ
คำบุญ
ไพรทอง
สุขเกษม
โสภามา
แดนมะโฮง
สูงสันเขต
จีนสุข
มณีสาร
นามวงค์ษา
สีลม
ศรีลุน
ยอดแก้ว
สาวิสิต
โพธิ์ศรีเรือง
บุษราคัม
คำน้อย
นามวงค์ษา
หาญนอก
ระวิสิทธิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖ เด็กหญิงวราลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓

เด็กหญิงเปมนีย์
เด็กชายจรณินท์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงษ์ศักดิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔ เด็กหญิงพุทธรักษา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒

เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงจิรัฏชญา
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงญาณิกา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓ เด็กหญิงปรียาภรณ์

เด็กชายเขมชาติ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕ เด็กชายณภัทร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖ เด็กหญิงพรนภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงหทัยมาศ
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กชายชินกร
เด็กหญิงณัฐวิภา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓ เด็กชายกรินทร์วัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงกฤตยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ วัดอัมพวัน
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงเอียด

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศาลา
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฟากพอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดบุญบาลประดิษฐ์
วัดราษี
วัดราษี
วัดราษี
วัดราษี
วัดทาม
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดท่านำพอง
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์
วัดสีลาขันธ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกันธิกา เบ้าสี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖ เด็กหญิงฐิตาพร เผือกเขียว
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗ เด็กหญิงนารินทร์ จำปา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘ เด็กหญิงปราณปริยา รักษาภักดี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙ เด็กหญิงภัทรธิดา พาระแพน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐ เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสนทำพล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑ เด็กหญิงกุลยา
คำทา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒ เด็กชายจันทกาล สาไพวัน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓ เด็กหญิงวรินยา แสนทอง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔ เด็กชายสิรวุฒิ
ซาหมู่
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕ เด็กหญิงสุพิชาดา เมืองผุย
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖ เด็กหญิงอรจิรา เวียงคำ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗ เด็กหญิงอุทัยรัตย์ บุษราคัม
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘ เด็กหญิงญาณิศา จิตรกล้า
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙ เด็กหญิงพรธิดา สำนักโนน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐ เด็กหญิงยลดา
ระเริง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑ เด็กหญิงลักษณา ต้นกันยา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒ เด็กชายไอยรา
แก้วดอนโมง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓ เด็กหญิงกัลยา
พละมาตร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔ เด็กหญิงณัฐวิภา เพชรเวียง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕ เด็กชายปยะวัฒน์ หินแก้ว
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖ เด็กหญิงพุทธิมา ศรีวิเศษ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗ เด็กหญิงยุวดี
เนาว์แสง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กชายศุกลวัฒน์ กงจันทร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙ เด็กหญิงพิชญาภา แข็งขัน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐ เด็กหญิงสุภาวดี สมจิตร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑ เด็กชายณัฐภัทร แผงเพ็ชร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒ เด็กชายวชิรชัย มูลตรี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กหญิงณัฐพร ศิริการ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔ เด็กชายกฤษณะ สุวรรณประเภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕ เด็กชายจิรพัฒน์ ฤผาดำ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖ เด็กหญิงชนเนษฎ์ บุญเงิน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗ เด็กหญิงชุติมา
แก้วใส
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘ เด็กหญิงชุติมาภรณ์ พรมมี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙ เด็กชายณัฐพงษ์ ขัตติยะนนท์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกสูงกุดนำใส

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมืด
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำมืด
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหารจาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายเด่นดนัย
เด็กหญิงธารีนันท์
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายเวชพิสิฐ
เด็กชายศรายุธ
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอภิรยา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงนุชวรา
เด็กชายปวริศร
เด็กหญิงพรรณวดี
เด็กหญิงภัชรา
เด็กชายวรเวช
เด็กชายสัญญากร
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุภชา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายเกียรติกูล
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชวิศา
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนุภาพร
เด็กชายปฏิพันธ์
เด็กหญิงประนัดดา

นามสกุล
ยามาตร
คะบุตร
กาวัน
ภาษี
เข็มลา
ปาลสาร
บัวคำภา
ภูวนผา
ชัยหัส
รัฐวร
ลุนพิลา
ศิริบุญ
ปุนจันตัง
แสงคำภา
บุตรแสน
พรมจันทร์
แขสันเทียะ
เพชรดำ
สิงห์ทอง
สุโพธิ์ชัย
แสนสุข
ขัตติยะนนท์
ไพรงาม
ศรีบุญฮุง
เครือชัย
คำเหลา
เงินใบดี
วิลัยหล้า
หลักเพ็ชร
โยชัย
คำยศ
เทียนทอง
ไชยศรีสุข
ละน้อย
พุดซ้าย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลลำนำพอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายเมคินัย
เด็กชายวิศรุติ
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุภณิดา
เด็กชายไอย์ดิน
เด็กชายชนะภูมิ
เด็กหญิงโชติกานต์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงแพรววา
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกมลชนก

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗

เด็กหญิงขวัญใจ
เด็กชายตฤณภพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธวัทชัย
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงศิริกมล
เด็กชายอนุภัทร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘ เด็กหญิงกิตติยากรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงจิรภิญญา

นามสกุล
หงษ์คง
จันทร์เทาว์
เดชรักษา
ปาหนองแปน
พลเยี่ยม
อุ่นไธสง
สุวรรณโคตร
สุภาพ
นาใจดี
แผนภิรมย์
นระทัด
กุลเมืองน้อย
สงฆ์พัด
ภิรมย์ไทย
ละม่อม
อานทอง
วงษา
นุชประยูร
เรียงดี
พละสาร
สีดากูด
พิมพ์แมน
สุภาโส
คำดอกรับ
สิมมาจันทร์
อินธิราช
เกณสาคู
คุณแสง
สีราชา
เกติยะ
เหมาะราศรี
น้อยโนนทอง
จำรูญ
ขุลีหลาย
ชาภูวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลนำพองภูริพัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดนำใส
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายธิตินันท์
เด็กหญิงนันทัชนก
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายพุทธรัตน์
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงวนุชสรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศาสตรา
เด็กหญิงสิริลักษณ์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙ เด็กชายกฤษณกันต์

เด็กชายก้องภูมิ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑ เด็กชายญาณเทพ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒ เด็กหญิงณัฐธิชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓ เด็กชายนฤท์ฤทธิ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐

ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปานชีวัน
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายพงษ์ศกร
เด็กชายยงยุทธ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวิศรุติ
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิรมล
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายกฤษดากร
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายวีรยุทธ

นามสกุล
กล้าหาญ
มหาง้อ
ธีระภักดี
ถาช้าง
บุญโชติ
มาตย์โพธิ์ศรี
สีสะอาด
มานาดี
แสนเกตุ
ภูมิวิจิตร
สาเกตุ
ชัยปญญา
ธงชัย
รตนสิริโชติ
พระสุพรรณ
คลังกลาง
เสนา
เชียงสาย
อ่อนหวาน
กองทอง
วงษ์คำจันทร์
จาดพิมาย
เชยจันทร์
อาจคำมูล
โสศรีทา
สิมโณ
ขันมัง
เพิ่มสันเทียะ
เอกตาแสง
คำเหลา
ภูเงินขำ
นรฤทธิ์
คล่องแคล่ว
ชุมพล
บุษราคัม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังชัย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
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
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเกวลิน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖ เด็กหญิงปยวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗ เด็กชายวีรพงษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘ เด็กชายวีรพันธ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙ เด็กหญิงอัจฉราภาวดี

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔

เด็กหญิงชณิสรา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเทียนชัย
เด็กชายนทีทัศน์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายคุณาธิป
เด็กหญิงชนัฐชนม์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายวันชัย
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอดิศา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายศรีสุวรรณ
เด็กชายสายธาร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงเพ็ชรมณี
เด็กชายภูดิศ
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กหญิงกานต์ธิดา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กหญิงจันทรกานต์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖ เด็กหญิงทิพยาภรณ์

เด็กชายธนโชติ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กหญิงปริตา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงพรชนก
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗

นามสกุล
คงลอย
ขันเกาะ
แดงบุหงา
แดงบุหงา
เหล่าทา
ขุนหีต
นามวิเศษ
เดชสิงห์โสภา
ด่านนอก
หาญชนะชัย
ภูโท
วงศ์วริศภาส
คำแก้ว
คล่องแคล่ว
เพียดงมัน
คำโมง
ศรีเกตุ
มะริลา
แสงทา
ศรีบุญเรือง
มะโฮงคำ
บัวใหญ่รักษา
พันธ์ลูกท้าว
กรมน้อย
พิสพาน
ศรีสุโคตร
ศรีพิมาย
สีชมพู
ชุมมาตร
บุตรเคน
พลเรือง
มะลัย
เหล่าพิมพ์
แก้วสีนอ
พิเภก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคู
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนำพอง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนำพอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดสระชัย
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดหนองกุง
วัดบูรพาภิรมยาราม
วัดเจติยภูมิ
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗

ชื่อ
เด็กหญิงอารีรัฐ
เด็กหญิงพิชามล
เด็กหญิงรวิพร
เด็กชายวรวิช
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงกชกร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘ เด็กชายกฤษณพงศ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒

เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กชายภานุศักดิ์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กหญิงกวินนา
เด็กหญิงชยากร
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนพล

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓ เด็กหญิงเพ็ญพรรษา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔ เด็กหญิงวิภาวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายสุริยันต์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงญญาดา
เด็กชายฐิติชัย
เด็กชายวัชรพงษ์

นามสกุล
มูลตลาด
สิทธิดา
สุวรรณสนธิ์
นามบุญเรือง
ณรงค์ฤทธิ์
เคนดา
ห้วยใหญ่
นาธะรัตน์
กาฬพันธ์
โสภูงา
เอกตาแสง
บัวซุย
ศรีเชียงสา
มโนรมย์
ปลั่งกลาง
ไฟแก้ว
อุ่นเรือน
คำอ้อ
โคตะมะ
ภูลายยาว
ศิริคำเพ็ง
จันทจักร์
ใจสกุลรัตน์
พงษ์พิทักษ์
ปาสานะเต
เรืองรัมย์
นามวิเศษ
ปราณีศร
ครยก
ศรีเชียงสา
บุตรอ่อน
ภูผาลา
ศรีหาเพชร
ศรีละคร
โนนทะภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายจิตพล
เด็กหญิงณัฐทยา
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงรัตติกาล

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒

ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓

เด็กชายวิชาญ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงชาลิศา
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนสร
เด็กชายวรเชษรฐ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงอภิญญา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กหญิงกนกชกรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔

เด็กชายการัณย์
เด็กหญิงฟารีดา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุภณิดา
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงอุ้มบุญ
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กหญิงจันทริกา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕ เด็กชายชนษ์ปกรณ์

เด็กหญิงฐิติมา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กชายดรัณภพ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กหญิงธนัทชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กชายธนาดล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖

นามสกุล
สุนทอง
พาภักดี
สวะโร
ว่องไว
มนต์คาถา
หลวงจันทร์
คำฤทธิ์
ผิวผาง
แพนแสง
บุญมี
วงษ์มุข
ยางศรี
หล้าคำ
ขันติยู
ค่อมสิงห์
ขันแข็ง
วงษ์ธานี
อัศวภูมิ
นามศรี
ชูใส
กุลศิริ
นราศรี
หล้าคำ
สุทธิประภา
พรมประเกต
สินสุพรรณ์
นิยมทอง
พิมพ์แมน
สิทธิราช
นินนามะ
ทายิดา
ทองสา
อัตไชย
พุทธแก้ว
นนทะขาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนันทวัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑ เด็กชายนิรันดร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒ เด็กชายปรินทร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓ เด็กชายพลพลากร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายภูติวัฒน์
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายศรีสุพล
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายคฑาวุฒิ
เด็กชายจิรวิชญ์
เด็กชายชวัลกร
เด็กชายทวีพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงสุนีษา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงจิรนาถ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กหญิงสิริกมล
เด็กหญิงสุมิตรตรา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายพลพล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงเมติกา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรัทยา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปดลี
อัตไชย
ศรีเพียชัย
ขุมทอง
อ่อนศรีอะรัญ
พันธ์ศรี
จันทร์ปอม
แสงเคน
บุญไชยโย
โคตรวุฒิ
สนขู่
ศรีเตชะ
สามัญญา
ทูลธรรม
อินทรมาตร
พรประสิทธิ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

พรมหาชัย
เปรมมาโนช
ศรีชัย
จันทมาตย์
รัตน์อ่อน
โพธิชัย
คนมุม
จักรนารายณ์
แพงมา
พุทธา
ศรีธรรมบุตร
พวงผกา
ดีแปน
มูลฉวี
ไตรฟน
วานนท์
สมหนองอ้อ
มนตรีนอก
ชนะสิมมา

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมัน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดปาเทพนิมิต
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น
วัดศรีชมชื่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายวิทยา
เด็กชายสหภาพ
เด็กชายอนุชัย
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกมลชัย
เด็กหญิงจุฑาธิป
เด็กชายโชตยากร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงแววตา
เด็กชายอนันต์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายพิชเยศ
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายเสฎฐพงษ์
เด็กชายอนุศร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายเชิดชัย
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนกร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘ เด็กหญิงประภัทร์ศร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙ เด็กหญิงปราณปรียา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘

เด็กหญิงมลธิชา
เด็กชายยุทธชัย
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กชายเอกราช
เด็กหญิงไข่มุกข์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงกัญญาณีร์
เด็กชายจิรายุทธ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙ เด็กหญิงจุฑาลักษณ์

นามสกุล
แก้ววาป
ชาววาป
ดอนลำ
ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
พรสวัสดิ์
อ้อนอุบล
ระดาบุตร
สมหนองอ้อ
ยานโพธิ์โรจน์
บุญมัง
รัตนธรรม
มั่นคง
ศรีมูลผา
ฉลอมไชยสงค์
พรมดี
บุษบง
สาราษฎร์
พันจินา
เหลาต้น
ศรีจูม
แก้วดี
อุดรพันธุ์
สีแก้ว
สิงห์เหิน
บึงมุม
นาลักษณ์
แสนแก้ว
บุญใบ
ราวงษ์
พันธ์สุภี
บัวสอน
ใฮงาม
ไชยยอด
มณีวงษ์
แก้วศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

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
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส
วัดสว่างนำใส

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายชินพัฒน์
เด็กหญิงณฐภัทร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิติพนธ์
เด็กหญิงประภัสรา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑ เด็กหญิงพงศ์ประภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒

เด็กชายพรชนะ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓ เด็กหญิงมินทร์ตญา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗

เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวรนันท์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงลิชาวดี
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุธินันท์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘ เด็กชายกฤษชนะพงษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธวัฒชัย
เด็กชายพาทิศ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กชายพิทักษ์พงษ์

นามสกุล
วิชคำหาร
สุ่ยหล้า
แสงทอง
สุภา
สุดชิด
มณีทัพ
เพ็งหลอย
เพียรแก้ว
ต้อนโสกรี
แก้วนาแพง
สาฆ้อง
อาชนะชัย
สุภา
ประกอบกิจ
เล่ห์กล
พรมหลง
ฮ้อยทอง
กรุทวงษ์
ธิธรรม
กวางตุ้น
หมื่นนรินทร์
จำปาแดง
แปน้อย
ใสนาม
น้อยจิ๋ว
คุ้มมะม่วง
โกสอน
รักษาเชื้อ
สาพา
ยุซิ
ศรีหาทัพ
ศรีหาทัพ
เค้าบ่อ
ทากลม
สิมแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕ เด็กหญิงสิราวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖

เด็กชายสุวรรณชัย

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงอลิสชาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕

เด็กชายวิลพัท
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนัชพงษ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายสราวุธ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงเกตสุดาพร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐

เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายธนลักษ์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงอรนิชา
เด็กหญิงเอื้อมดาว
เด็กชายกษกฤต
เด็กหญิงธนทัต
เด็กชายธันวา
เด็กชายนวปฎล
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กชายพินท์พิพัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอินธุอร
เด็กหญิงกมลรัตน์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กชายเกริกชัย

นามสกุล
ฉิมชู
อุ่นสี
ลมพิมพ์
ยมมูล
เลิศขุนทด
ลุนละคะ
วงษ์จันลา
ยอดสง่า
สีเกิ้ง
อัคฮาด
จันทาทุม
สีตะ
เมฆหมอก
มะสีผา
ประชากุล
นาพยัพ
ยิ่งประเสริฐ
ปานชารี
แจ้งโรจน์
เขียวสุกใส
เพชรน้อย
เถาหมอ
จุ้ยศิริ
หาญทา
ปญญาสิทธิ์
รอนณรงค์
นามภูมี
บุญหนุน
จันทะศรี
เค้าเกลือ
ชนชนะชัย
ชนชนะชัย
ราชวังเมือง
ปรงกาง
เสมอหน้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองนำขุ่นเหนือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักหวาน

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักหวาน

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักหวาน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผักหวาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ 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
วัดสว่างนำใส
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๕๒
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชญานิษฐ์ จันทา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑ เด็กชายณัฐวุติ
มีพงษ์เภา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒ เด็กหญิงนันทกาญจน์ แน่นอุดร
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓ เด็กชายนำพล
กันยาเถื่อน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔ เด็กหญิงหฤทัย
โพธิ์พล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕ เด็กชายครรชิต สีไว
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖ เด็กชายรามอินทรา ชินแข
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗ เด็กหญิงพัชรพร สีเล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘ เด็กหญิงเมริษา พรมพิทักษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙ เด็กหญิงเมษิยา พรมพิทักษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐ เด็กหญิงวิชุดา
แสงคำกุล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑ เด็กหญิงวิมลนันท์ พุฒกลั่น
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒ เด็กชายศุภณัฐ
พิมหาญ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓ เด็กหญิงสุกัญญา เวียงวงศ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔ เด็กหญิงสุขมิตรตรา จันทร์สุราช
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕ เด็กหญิงอัยลัดดา อัคมาตร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖ เด็กหญิงจิรภา
มหาสมิติ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗ เด็กชายจิรายุ
สมศรี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘ เด็กชายชนกันต์ แซ่ฉ่ิน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙ เด็กหญิงชนนิกานต์ หงษ์ศรี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไพศาล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงณิชานันท์ เล่ห์กล
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กชายธนภัทร สีผาง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓ เด็กหญิงนรินทร์พร มะลัย
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กหญิงนัฎฐธิดา เถาทิพย์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กหญิงนิสารัตน์ พิมเสน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กชายบุญฤทธิ์ สุจริต
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗ เด็กชายบุณยกร ลิ้มชอบธรรม
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงปทิตตา ชาลี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กหญิงปภาดา เชยชัยภูมิ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ เมฆรัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กหญิงพัชราพร สายเสนา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กหญิงพัฒน์นรี ศิริรมย์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กชายพุฒิพงศ์ ไตรแก้ว
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กชายยศภัทร มะราวัง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

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
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสมิตานัน
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงวรินดา
เด็กชายศุกลวัฒ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายจรรกพัตร
เด็กหญิงจิรัฐิพร
เด็กชายโชติพล
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนิสา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายคมกริช
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงณัฎฐา
เด็กชายธันวา
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายภรภัทร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

นามสกุล
โม้วงษ์
สดใส
เดชบุรัม
ซินโซ
วรเนติเศรษฐ์
แสนตรง
เพ็งครุธ
โยบุตร
ชาพันธ์
กุดรัง
บุญยอด
บุญยอด
มณีทับ
คำโอ
รู้สงกาย
สมีเพ็ชร
ศรีดารา
งามเนตร
นามบุรี
ศรีจันทร์
นาทอง
อุทัยแพน
โยธะการี
ชาพันธ์
คิดดี
ทองวร
แซ่ตัง
เสมอหน้า
สายจันทร์
ค่าเจริญ
โทธิธรรม
ประนัดโส
ชื่นพิบูลย์
นามจำปา
หวานแท้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

สังกัดวัด

วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดจันทรประสิทธิ์
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดสะอาดโนนงาม
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส

หมายเหตุ
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ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กชายรัชชานนท์

เด็กหญิงชลธิชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒ เด็กชายบัญชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓ เด็กหญิงปภัสรา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายนวพล
เด็กชายนัฎดนัย
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กชายชลลธาร
เด็กชายปยะธร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงเมย์ภาวดี
เด็กหญิงวิวรรธณี
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕ เด็กหญิงพิณฑาชนก
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓

เด็กหญิงภัณฑิลา
เด็กหญิงรุ้งทิวา
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กหญิงชญาภา
เด็กชายนวพล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายกฤษฎา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กหญิงฟาประทานพร

นามสกุล
ไมตรีแพน
คล้ายสุบิน
ค่าเจริญ
ชะนะชัย
สมบัติหา
สมบัติหา
ณะวงวิเศษ
บุดดีจีน
ส่วยนนท์
ส่วยนนท์
บังอร
แสนหล้า
ทองภูธรณ์
นามจำปา
เถือกคำ
ณะวงษ์วิเศษ
ยืนสุข
อาดี
อินง้อง
ปอมน้อย
สายจันทร์
แสนสระอินทร์
อาจมูลตรี
อาปอง
สมีใหญ่
ไทรงาม
สีดาคุณ
เดชโม
เหล่าอินทร์
อุปชิต
ตาแสง
มอมขุนทด
ศิริมา
แทนอิฐ
แขขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดอรัญญาวาส
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
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นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

คำเมือง
จำพร
ศรีสงคราม
นกนาค
แสงเฉวตร
คำพันธ์
ม่วงนิล
เหล่าหมวด
ดวงอาจ
บุญประโคม
อาจสังข์
แทนอิฐ
พลศักดิ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

เด็กหญิงวารุณี ครัวกลาง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กหญิงอโนธิยา อมกระโทก
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชื่นชม
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กชายกุมภาพันธ์ ลาภเวธี
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒ เด็กหญิงจิราวรรณ ปากเมย
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กชายฉัตรอภิเดช แสงแก้ว
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔ เด็กชายชัยมงคล สูงแข็ง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กหญิงณิชา
ข่วงทิพย์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายนิธิศ
สมสวัสดิ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗ เด็กหญิงพัชรินทร์ ยุพลภาค
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘ เด็กหญิงวิชญานันท์ พลพิลา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กชายอาทิตย์ ชัยยอง
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐ เด็กหญิงธนพร
จันทะวาลย์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑ เด็กชายบุพกร
ไปไหน
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒ เด็กชายศรัณย์ภัทร จงกลรอด
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓ เด็กชายกิตติกรณ์ ดอนมา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กชายจติมากร แก่นพิมพ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายเจตนิพันธ์ คำเพราะ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖ เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์สามารถ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กหญิงทิวารัตน์ หาญสุโพธิ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีเมฆ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงนาตาลี ปากเมย

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖

เด็กชายจิตรกร
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายณัฎฐนนท์
เด็กหญิงณัฐกาณ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธันวา
เด็กชายนันทกร
เด็กชายนิชิคุณ
เด็กหญิงบุษยมาส
เด็กชายพรชัย

ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗ เด็กหญิงพิชญะธิดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์
วัดสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายปรินทร์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗

เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงพัตรพิมล
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายมรกต
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกวิน
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กชายดนัยเทพ
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กชายยศกร
เด็กชายกันตพิชญ์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายณัฐชัย

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘ เด็กชายนริศศาสตร์

เด็กชายบุญญฤทธิ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐ เด็กหญิงพิยะดา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑ เด็กหญิงภัชลียาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒

เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายเทวินทร์
เด็กหญิงปริญาพร
เด็กหญิงริดาพร
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงเกษรา
เด็กหญิงปญญาดา

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓ เด็กหญิงปญญาพันธ์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงพรไพลิน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เหลาแก้ว
โงนสันเทียะ
ทับมงคล
แสงปาก
คำสุข
ไวยโรจน์
สมนาม
บุญอำนวย
โจทา
ซาซุม
จันประทัดร์
พระโคตร
ทองละมุล
หาญสุโพธิ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า

สว่างตา
กุละคำแสง
สมสอง
รักเพื่อน
ก๋าเขื่อน
มะนีแสง
จันทร์ยอย
โนนทิง
อุดทา
ชนะบัว
มณีวงษ์
แฝงสะโด
ศรีอัดชา
ฤาเดช
โกกิลารัตน์
เฉลยญาณ
เทพวงษ์
น้อยหว้า
คำไภยา
คำไภยา
นามเผียว

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหว้า
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหว้า

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน

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
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม
วัดพิมลธรรมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงวริศยา
เด็กหญิงสิริวิภา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายโชคพินิจ
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงพราวรวี
เด็กชายอัษฎากรณ์
เด็กหญิงกณิศา
เด็กหญิงณัฐกานต์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔ เด็กชายปณณวรรธน์

เด็กชายณรงค์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖ เด็กชายธนกฤต
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖

เด็กชายธนกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายปองภพ
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายณัฏฐิกิตติ์
เด็กชายวิศว
เด็กชายสรัลพร
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงสุภาภรณ์

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗ เด็กหญิงแสงอโนทัย
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘ เด็กหญิงปภาวรินท์
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงวรพักตร์
เด็กหญิงฎีกาวดี
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กชายฉัตรพล
เด็กชายสุรพรชัย

นามสกุล
อำมาตหิน
แสนปอพาน
หนองแบก
โคตวิตย์
วงษ์กันหา
ลาภปรากฎ
ปะโมโท
วงชาลี
ครองเวียง
โอดฉิมพลี
พละกุล
คำมูล
วารินกุด
เภาคำภา
สายศรี
เนตรพิทูร
ดงประถา
บุตรตะ
พูลไธสงค์
ปะทิทัง
ชัยโย
ชัยสิทธิ์
ยศคำลือ
นิลนาค
เจริญเหง่า
ปุผาลา
ยัดไธสง
ตะลีสุน
ปะสาวะเท
ถานัดดี
ปะโมโท
ฉายมะณีรักษ์
รัชมิ่ง
แทนคำ
หลักโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน

วัดพิมลธรรมาราม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทัน
วัดพิมลธรรมาราม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก วัดพิมลธรรมาราม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดสุมังคลาราม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังผือขามปอม
วัดโชติการาม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
วัดโชติการาม
สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปยธิดา แก้วอาษา
เด็กหญิงพิชญาภัคดิ์ แก้วพะเนาว์
เด็กชายอนันตชัย ปะทาเส
เด็กชายก้องเกียรติการต์ ทิทา
เด็กชายพิชิตพงศ์ เมืองขวา
เด็กชายยุทธภูมิ โคคร
เด็กชายศิรภัทร นามมูลน้อย
เด็กชายอรรณพ มาซา
เด็กชายเพ็ญพิชชา ปสสาวะเท
เด็กชายรังสิมา แก้วอาษา
เด็กชายวรินทร ห้าวจันทึก
เด็กชายศลิษา มนฑลผลิน
เด็กชายปยธิดา นาห่อม
เด็กหญิงสุชานันท์ สีนเทา
เด็กชายณภัทร เอมสวรรค์
เด็กชายธนพงษ์ ดวงดี
เด็กชายภานุรุจ สารพล
เด็กชายสิทธิกร ชัยภูมูล
เด็กชายหฤษฎ์ ดีแปน
เด็กชายศิรวิทย์ พันธ์ชัย
เด็กหญิงกัมปนาท จันโดด
เด็กชายจุลพงษ์ ผ่องสำอางค์
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีแปน
เด็กหญิงกัญญาณัช หวานจริง
เด็กชายภาณุวัฒน์ เฮียงโยธา
เด็กหญิงฐิติมา เทพคำ
เด็กหญิงเพชรดา จอนสูงเนิน
เด็กชายสุติชัย กระลาม
เด็กหญิงนำเพชร สุดเพราะ
เด็กหญิงขวัญพิชชา ธรรมรัตน์
เด็กหญิงฐิตาพร สีขอน
เด็กชายปวริศ
บัวระบัดทอง
เด็กหญิงวรินทร ปสสาวะเท
เด็กชายวัชรากร ปอยยิ้ม
เด็กหญิงขนิฐา มุ่งอาสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ 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
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดสีสะปาวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายวรเมฆ
เด็กชายดนัย
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายโสภณ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายก้องปริตร
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนะเทพ
เด็กชายธนภณ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิธิพัฒน์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายพชรพล
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงกุลสินี
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กหญิงเฟองฟา
เด็กหญิงภัคอักษร
เด็กชายชยพล

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

นามสกุล
หลักโคตร
สิทธิวงษา
สินทบ
ฐานกุมมา
ทาแท่งทอง
กดนอก
กัณราช
จันทมาตย์
ปราบวิชิต
แจ้งนิล
แปนโสม
เฉลิมพล
มาต่าง
แก่นคูณขำ
คันทวี
ไกรสินธ์
เรืองเจริญ
ศรีบัว
มลิดา
ภูฆัง
ตู้ภูมิ
มีบุญมา
พึ่งวัน
อ้วนพรมมา
กุดหอม
พุฒตา
จันทิหล้า
ทองคำ
จตุเทน
ตราเงิน
โภคนา
เสริฐสาย
จันทร์แก้ว
สอนตาง
โกเม็ด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเปา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเปา

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเปา

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเปา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเปา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานำซำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานำซำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานำซำ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนคอม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดสีสะปาวัน
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชาคริต
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงกนกพร

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

นามสกุล

เหล่ากอดี
ธรรมสม
ประจักรเมือง
จรัญกลาง
ภูมิจันทร์ทิพย์
บุญขันธ์
สอนเวียง
เด็กหญิงรพินท์นิภา วรสาตร์
เด็กหญิงณฐอร คำแดง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศิริสวัสดิ์
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์เพียกุล
เด็กหญิงพิชญาภา ประภาษี
เด็กหญิงศุภิสรา พิมพ์คำไหล
เด็กหญิงปทมาพร ปุริสังข์
เด็กหญิงอรุโณชา สารภี
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เบิกบาน
เด็กชายกิตติคุณ นาเลิง
เด็กชายโชติชัยพัฒน์ พรคำ
เด็กชายเตโชดม มูลหา
เด็กชายธนภูมิ พรมดวงดี
เด็กหญิงธัญญาฎา ธัมวัตริ์
เด็กหญิงนิตยา วงษ์ประพันธ์
เด็กหญิงนิรชา มูลวิชา
เด็กหญิงปวริสา ประนม
เด็กชายปเตอร์ เชอร์วูด
เด็กหญิงสุจิรา กลำสิน
เด็กชายสุทธิภัทร สอนเหลิม
เด็กหญิงสุภัตตรา นาคต้อย
เด็กหญิงอรทัย อินทนันต์
เด็กหญิงอรอนงค์ ประทุมมาตย์
เด็กหญิงอาทิตยา อำไพศรี
เด็กชายกมลพิพัฒน์ พระตลับ
เด็กหญิงจีรนันท์ ณรงค์ไชย
เด็กหญิงฐิติวรดา พลโยธา
เด็กหญิงณัฐณิชา นามศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดท่ากระบือ
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง
วัดสว่างเลิงแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงเยาวเรศ
เด็กหญิงสรัณญา
เด็กหญิงสุชญา
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายบัญญพนต์

ไชยสงค์
ชาวเหนือ
สองศรี
ใสปน
ธรรมมา
ภู่รุ่ง
ไทยอ่อน
พิทักษ์
ศรีแก้ว
ศิริวงษ์
แย้มศรี
แหวนทองจันทร์
สารีโท
สิงห์หล้า
ศรีสวัสดิ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

รัตนโรจน์
ภูษาทอง
ช่วยแลว
คำแพง
พริมศรี
ภูวงไกร
ผันงูเหลือม
ศรีภูธร
ทองปน
หารประชุม
คลองยุติ
ทับทิมจันทร์
คำโพธิ์ชา
สุขศรี
พิมพ์ศรี
ใจเพียร
สีหาบุตร
วงษ์ปญญา
มีรักษา
จำเริญจิตร

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓ เด็กหญิงศรัญย์รัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐

เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงวันนิสา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภัทรภณ
เด็กหญิงภานุชนาถ
เด็กหญิงชาลิษา
เด็กหญิงชีวารัตน์
เด็กชายดิสอน
เด็กหญิงเวธกา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายธนิสร

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑ เด็กหญิงปพิชชญานันท์

เด็กหญิงสุทธิดา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓ เด็กหญิงเปมิกา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔ เด็กหญิงนฤมล
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕ เด็กหญิงพชริญา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖ เด็กหญิงอิงสุดาภรณ์

เด็กหญิงกนกพร
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘ เด็กหญิงดารารัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงกนกกร
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา วัดสว่างเลิงแสง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองผักแว่นโปงสังข์วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระบาท

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

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
วัดโพนทองดอนไข
วัดโพธิ์กลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กชายกรกต
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกุลินทร
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายจิราณุวัฒน์

ชำนาญพล
พลับพลา
สีขุลี
เหง่าพรหมมินทร์
เขตตรีจักร
แก้วทอง
โคตรแสง
ซื่อตรง
ไชยศรี
เจริญศิลป
จันทร์หนู
ซื่อตรง
เจริญศรี
นวลกรม
เสพสุข
มูลศรี
เฮ้าประมงค์
มุพิลา
สอนง่าย
ขวาวงษ์
เปทา
ใจทอง
แก้วมูลมุก
หมื่นหน้า
โพชะกะ
มั่งมา
สีหานู
พิพัฒน์บริภัณฑ์
บุญมาธรรม
สุริวงศ์
เศษโส
อนักทัศน์
บุญมาธรรม
ชาวงษ์
กาเจริญ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กชายเจษฎาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓

เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงตุลา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนะพล
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงพัดชรี
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมานิดา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสนิสา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอดิศา
เด็กชายอธิชาติ
เด็กหญิงอนุธิดา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงอิศริยาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕

เด็กชายกฤติคุณ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงแก้วชนก
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กชายคุณพัฒน์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิตรดา
เด็กชายชัยวิวัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

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
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดรัลพร
เด็กหญิงทิพยสุดา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนราวดี
เด็กชายนาวิน
เด็กชายนิติ
เด็กหญิงปรภัสสร
เด็กชายปุญญวัจน์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอาภากร
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายเอกลักษณ์
เด็กชายแอสซีเรียน
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายเกียรติสร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนราภรณ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

นามสกุล

สุขรี
มาซา
นนทะปะ
แสงกระจาย
จันโทศรี
ปองเคน
นามไพร
หอมชลอน
โปรยเงิน
กองกะมุด
ศรีธร
บุญมาหล้า
สมพาน
มิ่งไธสง
พุทธไธสงค์
บัวกลาง
เสมาทอง
ชนะเสภา
เฮ้าประมงค์
วงศรี
โอราฮา
ไทยแสง
กองค้า
เหลืองอ่อน
เฮ้าประมงค์
ศรีบุญเรือน
ขันทองดี
โกจารย์ศรี
สวยกลาง
ฤาชา
ทัดบุตร
นามไพร
เด็กหญิงนันทนาพร ซะชา
เด็กชายปฐพี
สีแก้วนำใส
เด็กชายประวีร์ คงพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

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
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๕๒
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ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐ เด็กชายปุญญพัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑

เด็กหญิงพรชนก

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒ เด็กหญิงพลอยรัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑

เด็กชายรัชพล
เด็กชายวชรวิทย์
เด็กหญิงวรัชญาพร
เด็กชายวิทยายุทธ
เด็กชายสัณหณัฐ
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงนันฐิชา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒ เด็กชายพาศิษฏ์ปกรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายเอกภาพ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายณัฐภพ
เด็กชายพัชร
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กชายวรุฒ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงสุพัทตรา
เด็กชายสุธีร์
เด็กหญิงรุจาพา
เด็กชายวชิร
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายอนันตพร
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กหญิงพรชิตา

นามสกุล
ทองบุตร
ปองเคน
เร่งเจริญธรรม
สุระกุล
ดีมิตร
มั่งมา
ลาปราบ
นาเหล็ก
แซ่เอียว
สวยกลาง
พุทธา
ทัดสอน
วรชิน
ชนะบุญ
พรหมโม้
งามเจริญ
ธรณิศราติพงศ์
แพ่งศรีสาร
ศรีภา
ไชยเสริม
เคนจอม
แก้วจันทร์
กรุณาวงศ์วัฒนา
เวียงเงิน
ปญญาสุโต
วรแสน
ธนะภูมิชัย
คำภาเวียง
ชงโค
สิงห์สำราญ
พันธ์คำเกิด
โพธิ์สิงห์
แก้วตื้อ
สิงหนะ
ขำโยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานนา
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานนา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานนา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
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)
วัดท่าละหาน
วัดท่าละหาน
วัดท่าละหาน
วัดท่าละหาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗

เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายกิติภพ
เด็กหญิงพีรญาณ์
เด็กชายดรณ์
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชานุช
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กหญิงสิริมุกดา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายกฤตพล
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนันทิมา
เด็กหญิงนุชนารถ
เด็กชายเปนหนึ่ง
เด็กชายพงษ์ศักดิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายยศกร

นามสกุล
โสดา
ชัยแก้ว
ศรีทะโคตร
นาทาม
จันทร์เพ็ญมงคล
ขุยชัยภูมิ
ยิ้มเสงี่ยม
ไพรถแสง
จำปาแก้ว
โคตรภูธร
วรรณปะใด
วัดมณี
ฝงนิล
เข็มงามดี
สว่างตา
ศิริทาวัง
โสภาปฎิกร
กองทอง
ทุมมี
อุธานี
พิมเก
ศรีชัยบัญหา
แสนปอง
ศรีเนตร์
เดชบุรม
ศรีถาการ
วิชาธรรม
สกิดขวา
เวียงเจริญ
มุ่งศาลากลาง
พุทธวงษ์
ทำโย
ทองแสง
กาทำมา
ทาซ้าย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขาว
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

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
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒

เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายสุขสันต์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายจิรพิพรรธ
เด็กหญิงวนิศรา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงดนุลดา
เด็กหญิงบุษณี
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายกิตติธร
เด็กหญิงเขมิกา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กหญิงณัชชานันท์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประภาวิน
เด็กหญิงเมวิภา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายชนิตพล
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายวันฉัตร
เด็กหญิงวันวิพา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายธนากร

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายธีรธรรม
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงนำหนึ่ง
เด็กหญิงเบญญภา

นามสกุล
ศรีอุ่น
มีภักดี
พรมจันทร์
ยิ่งทวีทรัพย์
เกาะยุทธ์
อามาตย์
นาพรม
ไชยธงรัตน์
วันศาลา
ดาแลหมัน
รัปภา
ศรีจันทร์
ไพรศรี
แสนวิชัย
คำยงค์
แก้วศรีฟอง
บัวคำ
สมสะอาด
แสนแก้ว
มวลสุข
อ่อนน่วม
เรืองศรี
มลัยทิพย์
ฉลองบุญ
จวบลาภ
ภูมิภูเขียว
ภูคำศักดิ์
นาสุวรรณ์
ปองไป
นามแสน
สายยาเนตร
สินปรุ
พลงาม
ลึกสีทา
โรจธนินท์ธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดจุมพล
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดพิบูลย์
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดสีชมพู
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กหญิงภรวรรณ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายสักวิน
เด็กหญิงสุภลิตา
เด็กชายอัศดา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕

ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖ เด็กหญิงกมลานนท์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖

เด็กหญิงจารุณี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเดชาโชติ
เด็กหญิงปพัชรา
เด็กชายประธูป
เด็กชายปยากร
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวาลิณี

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗ เด็กหญิงอรวรรณษา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กหญิงอัญดา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงชณิกา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทัตเทพ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงจันทร์จิรา

นามสกุล
ขันติกรม
สมบูรณ์
พรมราช
สีลุนทอง
เกษสุวรรณ
ดาเวียง
มุงคุล
บุตรหนองแวง
กรีดอ่างทอง
มูลตรี
เคนคำภา
แก่นท้าว
อุ่นอ่อน
ครองสมบัติ
ตรีนนท์
เครือแดง
ศรีเหลา
คำแหงพล
สากล
ศรีภูธร
กายาสา
บุญปอด
อินทร์เพ็ชร
หาญศรี
เมืองยศ
แสนสุรินทร์
สีดามาตย์
ไวคิด
พูลพิมาย
ผาบชมภู
บุญสม
ประดับศรี
ฮาตวิเศษ
เวงวิถา
บ้งเวียง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดโพนแพง
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงธัญญพร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายเนติภูมิ
เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายเมธิชัย
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายณัฐธนศิลป
เด็กชายมีนา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายกฤษฎากร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจอมทัพ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงธิมาพร
เด็กชายธีรชัย
เด็กหญิงนันทฉัตร
เด็กหญิงปรียาภัทร์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงยมาภรณ์
เด็กหญิงลลิดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศุภกิตติ์

นามสกุล
ปดโตรา
เดชพละ
สมใจ
หยุ้มหาด
ประดับศรี
ศรีหามาตย์
ศรีสวัสดิ์
แหงมแดง
บุญสม
จันนา
สีสาวแห
บึงสพาน
อับภัย
อุปนันท์
วงค์ดวง
วิลาจันทร์
พูลพิมมะ
แก้วแสงใส
บรรเทา
จันดี
ปกศรี
หารโสภา
เล็บขาว
สิงห์โท
คำขวา
หอมคำ
คำหา
มหาเสนา
ม่วงลาด
น้อยคุณ
บรรทัดเรียน
ชัยศรี
ถิ่นแสนดี
แก้วยม
ประดับศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘

เด็กหญิงสุวีรยา
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายประธาน
เด็กชายวรเวช
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงเกษรา
เด็กหญิงสิทธิพร
เด็กชายอมรินทร์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงเมขลา
เด็กหญิงศศิวิตา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายคชภัค
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปรายฟา
เด็กหญิงปรีญาพร
เด็กชายปวีณ
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงศุชิรา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายกิตติศักดิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงจริยวดี

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗

นามสกุล
แดงตาโคตร
หารโสภา
เทียนคำ
เพชรเสถียร
สอนจันทร์
ทนนาดี
จำนงนิตย์
เหล่าภักดี
วิลัยรัมย์
สุริด
ล่ามแขก
เสือโคร่ง
ทิพดง
โกสุม
ตาดี
โสมาบุตร
ไชยแก้ว
คำทอก
โกสุม
เพียทอง
ตาพั้ว
ประทุมวัน
วงษ์ภักดี
มูลมาตย์
ประดับศรี
อดทน
สีดา
โถยอด
พิมพ์ยงยาง
ตาดี
เทศสนั่น
แก้วบุญตา
ธรรมภักดี
แสงสุวรรณ์
ไชวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายยศพัฒน์
เด็กหญิงอภัศศรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกนกภรณ์
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายณัฐธพงษ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงรสิตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสันหณัฐ
เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิโชค
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธีรกร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายธีระเพชร
เด็กหญิงปภัชญา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรลภัส

ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

นามสกุล
บัวลอย
สลักศิลป
พิมพ์ยงยาง
จันอุดม
ถากา
คงเมือง
หมวดหยู
แสงสุทธิ
เกษเพ็ชร
วงค์ละคร
ทำนิล
โทรัตน์
เคนคำ
อึ่งจันทร์
กุดยาง
รัตนทิพย์
เหลืองคำ
นิ่มคล้าย
มิสโกด
หมุนสี
ดงพงษ์
รัตนวงษา
นามน้อย
แสนกุดเลาะ
คำมูล
ดวงสา
หันตุลา
รำเพยพล
มินมรกต
รอมโฮม
สิงห์วงษ์
ราษี
พรมจักร์
พันธุบาล
ไม้เกตุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขนวน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรธรณ์
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวีระพงศ์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายชญานนท์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กชายยุทธศาสตร์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘

เด็กหญิงกันธิมา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายศตายุ
เด็กชายศิวยศ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงบุญยากานต์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงศิรประภา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายศิวัฒม์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายไพน์ทวี
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กหญิงสิริกานต์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงนนทพร
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงอัมรินทร์
เด็กหญิงธิดาวัล
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิภาวดี

นามสกุล
พลาเลิศ
มีพันธ์
สายสุด
คล้ายภมร
ทินบุตร
วงษ์สิงห์
พิทักษ์
ลิศรี
อุตมะ
ตะวัน
สมบัติราช
แสงลุน
เจริญ
ปลอดกลาง
คำประดับ
บำรุง
บำรุง
วงศ์วาน
สุวรรณศักดิ์
ปตตังถาโต
ศรีทอง
หาสี
พันโยศรี
ผลสรรค์
แก้วทองหล่อ
ชัยสมพร
ชุมเหมา
เทียบโพธิ์
นาราษฎร์
ผ่องไธสงค์
เชื้อนาค
ละเวลี
หลุ่มไส
นาดี
สมรูป

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขนวน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒
๑๑/๑๐/๒๕๕๒
๑๒/๐๕/๒๕๕๓
๒๕/๐๗/๒๕๕๓
๒๒/๑๒/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๒

๒๕/๐๒/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๑/๑๒/๒๕๕๓
๑๕/๐๖/๒๕๕๓
๒๖/๐๔/๒๕๕๓
๓๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๔/๒๕๕๓
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
๒๗/๐๕/๒๕๕๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๓

๐๑/๐๘/๒๕๕๓
๐๗/๑๑/๒๕๕๓
๑๗/๑๑/๒๕๕๓

๒๔/๐๑/๒๕๕๓
๑๑/๐๒/๒๕๕๓

๐๑/๐๒/๒๕๕๓
๐๙/๑๑/๒๕๕๓
๒๗/๐๕/๒๕๕๓
๐๓/๑๒/๒๕๕๓
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

๐๔/๐๑/๒๕๕๒
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

๐๓/๐๒/๒๕๕๓
๒๐/๐๔/๒๕๕๓
๒๓/๐๕/๒๕๕๑
๒๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านขนวน
วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านขนวน
วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านขนวน
วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านขนวน
วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านขนวน
วัดจอมมณี
โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
วัดสว่างวนาวาส
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหินแร่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านหนองวัดปา
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านดอนดู่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านดอนดู่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านดอนดู่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านดอนดู่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนบ้านดอนดู่
วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา วัดสุทธิจิตตาราม
โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา วัดสุทธิจิตตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายมโนกร
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กหญิงกวิตา
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายปกาศิต
เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กหญิงรัศมิมาน
เด็กหญิงกันติชา
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายกรฤทธิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กหญิงณัฏฐกานต์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายบุณพจน์
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปริชาติ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กหญิงลักษณะพร

เด็กชายสรศักดิ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗ เด็กหญิงอติกานต์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กหญิงอรอนงค์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กชายอิทธิพัทธ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กหญิงจิรัชยา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กหญิงณัฎฐณิชา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กหญิงศรัญญา

นามสกุล
วงค์วิชัย
ชินสา
เฮียงโฮม
เฮียงโฮม
นาดี
เศษวิสัย
นาชอน
แก้วอาษา
ศรีอาจ
แก่นวงษ์
โสสุด
บุตรนาแพง
ปะติโก
สุวรรณี
พรมดี
วงศ์สมบัติ
พรมรินทร
คืนคง
แสนอุดร
อินแจ้
ทูนมี
แสนทอง
ชานอก
ปุราถาเน
เกษแก้ว
วินไธสง
แก้วมณี
ศรีจันทร์
เทพชาลี
ก้อนกั้น
ขวัญอ่อน
แก้วจำปา
แก้วพรม
หลงน้อย
มิสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

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
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอธิปรัชญ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิญญา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓

เด็กชายณัฏฐากร
เด็กหญิงณัฐชริกา
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายสุทธวีร์
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายกวินพล
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔ เด็กหญิงกัลยากรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายกิตติคมน์
เด็กชายกิติคุณ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญลดา
เด็กหญิงข้าวหอม
เด็กหญิงจันทนภา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัชพงศ์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงตะวันฉาย

นามสกุล

เขื่อนชนะ
ชาญชำนิ
ศรีจันทร์
หารมาก
โทวะดี
ซองผม
กระลาม
กระลาม
กะลาม
ชัยไธสง
ซองผม
แปรเพ็ง
มืดอินทร์
กองเกิด
มืดอินทร์
แถวทุม
กองธรรม
ประทุมสาย
เหล่าคนค้า
นาแข็ง
บูรณะ
ชัยมงคล
วันแก้ว
จำปาหอม
เนื้อดี
เลิศภักดี
สมมาตย์
กะการดี
เจริญ
จำปาบุญ
มอไธสง
บุตร์ฉิม
ไทธานี
อินสวน
เทียนจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปอแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงทักษอร วิริยะภาพ
เด็กชายเทพนรินทร์ บุราณรมย์
เด็กชายธนดล ใจดี
เด็กหญิงนรินทิรา โครักษา
เด็กชายปฏิภาน ทองปญญา
เด็กหญิงปริณดา สร้างการนอก
เด็กหญิงปานนิตา มาลัย
เด็กหญิงปาริตา ทองดวง
เด็กชายพชร
จันทะวงษ์
เด็กหญิงพิชญาพร ปลั่งกลาง
เด็กหญิงพีรดา เงินเจริญ
เด็กหญิงวนัสนันท์ สร้างนานอก
เด็กหญิงวิชิดา ประทุมนอก
เด็กหญิงศุภสุตา หรั่งยิ้ม
เด็กชายสัญญา กลิ่นหอม
เด็กหญิงสุตาภัทร กองเกิด
เด็กชายสุภาษิต ขุนนรา
เด็กหญิงอณุภา จันทร์ดาศาสตน์
เด็กหญิงอดิศา สิงห์เงิน
เด็กชายอติชาติ แหลมไธสง
เด็กหญิงอภัสรา วงค์ตันฮวด
เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญคำ
เด็กหญิงอริสา จอดนอก
เด็กหญิงอาจรียาพร มณีจันทร์
เด็กหญิงกัญญาภัค พนมสวรรค์
เด็กหญิงญานิกา ทองภาพ
เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทาน้อย
เด็กชายตฤษพัฒน์ โทแหล่ง
เด็กชายธนภัทร สอนอำคา
เด็กชายนัฐพงษ์ เศษมาก
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เผือกนอก
เด็กหญิงรุ้งนภา พันธุพัฒ
เด็กหญิงวรัทยา พรมนอก
เด็กหญิงกริษา แสไธสง
เด็กหญิงจารุวรรณ ขันประกอบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ วัดนิเวศน์วิทยาราม

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓

เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายพยุงศักดิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔

เด็กหญิงพรนัชชา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงแพรพรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงขจารินทร์
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงพาวิณี
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงวิสสุดา
เด็กหญิงนีรชา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายศรุต
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กหญิงศุภัทษร
เด็กชายทัพไทย
เด็กชายธัญพิสิษฐ์

นามสกุล
นาบำรุง
หลุมไธสง
ทองใบ
ภาคดี
ประจงมูล
เศษไธสง
สีหามาตย์
ชุมนวล
ไชยรถ
พรมรัตน์
อินธิจักร
จันโท
สีหามาตย์
อุ่นใจ
วึมชัยภูมิ
มานุ
สีมูละ
ข้อยุ่น
ทนงศักดิ์
แสงจันทร์
แสงจันทร์
หอมสมบัติ
ปดถา
ศรีบุญเรือง
ยินดี
วอหล้า
ดนตรี
ขุมดินพิทักษ์
ตีประติ้ว
ทับแก้ว
ชัยเวียง
โสบุญมา
คำภิมล
สุ่มมาตย์
ศรีบุญเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๕๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐ เด็กชายพชัยมงคล

เด็กหญิงสุพิชญา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒ เด็กชายอรรถพันธ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓ เด็กหญิงกมลวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงกันณิกา
เด็กหญิงแจสมิน
เด็กหญิงสาริศา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงวรรณภร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสิทธิกานต์
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายพชร
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงนรี
เด็กชายกรวิทย์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงกวิสลา
เด็กหญิงขวัญจีรา
เด็กหญิงเคเนฟา
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธัชธนนท์
เด็กหญิงปราญชลี
เด็กหญิงปริชญา
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กชายวรากกร
เด็กชายวาฑิตย์
เด็กชายวิชชากร

นามสกุล
บุดดา
อิ่มคูนอก
ประบุญเรือง
ลุนจันทา
แสงศิริ
โจนส์
สงจันทร์
อักษรศิริ
สันสมบัติ
ทองโคตร
เติบโต
ไกรยะวงศ์
มุ้งภูเขียว
แสนสมบัติ
สุต้น
กิติมา
โชคลา
โชคลา
พรมธาตุ
รอดกลาง
ดีสภา
สียอด
อรอินทร์
ซื่อตรง
รัตติ
ทับททองดี
หามปอ
จำปาปุง
แก้วคาม
แก้วเกิดมี
ธาตุทอง
สุวรรณา
เคนโคก
หนองผือ
แก่นมุย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง วัดโพธิ์สง่า

หมายเหตุ

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง วัดโพธิ์สง่า
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง วัดโพธิ์สง่า
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุชานรี
เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กหญิงอรชุมา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายรุ่งตะวัน
เด็กชายวนันธร
เด็กชายทองผาภูมิ
เด็กชายกฤษพงษ์
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙

เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายทักษ์ตนัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศิวะนนท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายวนิดา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงอารีรัตน์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กหญิงธนสร
เด็กชายฐาปนพงศ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงปยะฉัตร

นามสกุล
อาจวิชัย
ภูเพ็ชร
พรมสายบัว
ทิพวัน
พิทักษ์วงษ์
สาศรี
ผ่านชมภู
บาญหาญ
แนวประเสริฐ
ขุนพระเลิศ
นวลจันทร์
เนื่องปตสา
วราหล
ตันสูงเนิน
พละกาบ
เหล่าอ่อน
จ่าชัยภูมิ
เพ็งสา
หมื่นอุดม
ขันแก้ว
วงศ์ศรีหา
ศรีขา
วิชาราช
จันทร์เพ็ง
หาญสุริย์
เคระนันท์
อำมาตหิน
วันทอง
สารพิศ
ศิริบริรักษ์
แพทย์กิจ
นนท์เสนา
ผลวิรัตน์
ประยูรศิริ
วิชาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

สังกัดวัด

วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดโพธิ์สง่า
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรินลณี
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑ เด็กหญิงธัญชนก
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒ เด็กชายณัฐวิโรจน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓ เด็กหญิงจิรประภา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔ เด็กหญิงณัฏฐกานต์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕ เด็กชายสุพรรณพงษ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒

เด็กชายภัทรศักดิ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงธีรรัตน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงชดาภรณ์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓ เด็กหญิงพรรณทิวา

เด็กหญิงทิพย์วารี
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕ เด็กหญิงภัทรลดา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖ เด็กหญิงรัชนูภรณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗ เด็กหญิงนันทิชา
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘ เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖

เด็กหญิงปารมี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายแบลาซาร์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายวีรภัทร

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗ เด็กหญิงฑีชฎากาณ์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘

เด็กหญิงบุญสิตา

ขก ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙ เด็กหญิงภัทรธินันท์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายทศพร
เด็กชายเตวิช
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงเพชรลดา

นามสกุล
ค่าเจริญ
ศรีหลัก
ชำนาญ
หงส์วิลัย
ฟองสังข์
กาบขน
อาจหาญ
รินทะ
เชื่อมทอง
ภาโนมัย
นนท์เสนา
ขุนน้อย
พรมรินทร์
แก้วลาย
ผลประเสริฐ
อาสนาทิพย์
พรมจันทร์
เจือจันทึก
เพ็ญเกตุกรณ์
กาหยี
ชิณะวัณ
ผิวดี
สิทธิพันธุ์
เอี่ยมผา
อ่างทอง
หินวิเศษ
ทองเพชร์
สุระเสนา
ขันซ้าย
ชาแก้ว
ทักขิณ
จันทึก
แสงสุข
ชื่นพิมาย
สารวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล วัดโพธิ์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายทิณภัทร
เด็กชายอธิป
เด็กชายศุภกันต์
เด็กหญิงจิตราวดี
เด็กชายภูธเนศซ์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายคณิติณ
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กชายกฤษฎี
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายกวิน

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘ เด็กหญิงณิภาวรรณ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑

เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงชนันญภัค
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงณัฐภรณ์
เด็กชายศศิกร
เด็กหญิงทิพพรัตน์
เด็กหญิงวทันยา
เด็กหญิงวิลาสินี

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กหญิงพรรณทิภา

เด็กชายกิตตินันท์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔ เด็กชายปภินชไณย
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕ เด็กชายจิรวัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖ เด็กหญิงกีรติกาญจน์

เด็กชายพลวัฒน์
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘ เด็กชายพลณัฐ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙ เด็กชายจักรกฤษ
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗

นามสกุล
ไชยลอด
บุตรเสรี
สิมลี
ดวงชิน
วรรณศรี
สุอินทร์
ภูแชมโชติ
วงษ์อุ่น
ชัยบ้านกุด
จันอุป
วรรณรักษา
แก้วขาว
พลหมอ
ชมชัย
ศรียุกต์รัตน์
ชูพันธ์
บุราณรัตน์
เทพารักษ์
จันทร์เพ็ง
วงษ์ธานี
ปญญาศรี
บุญเจียง
ภูชมศรี
กองจันทร์ดี
โคตรสิทธ์
นามวงษา
คงบุญวาท
จุ้ยบ้านภูมิ
วรรณศรี
สอนจันทร์
ศรีสุพรรณ
รู้หลัก
พรหมจิต
พรหมจิต
วุฒิธนอนันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กชายณิชคุณ
เด็กชายภานุชิต
เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายภูวเนตร
เด็กชายศิรวิทย์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายปฐมพงษ์
เด็กชายรัชชานนต์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุชานันธ์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ญดา
เด็กหญิงภักตร์วิมล
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายศรุต
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กชายกันตชาติ
เด็กชายปฏิวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงสุภัสสรา

นามสกุล
บุญสิน
วันทอง
คุณทะวงษ์
เรืองรุก
ไชยชาติ
งามสิทธิ์
คงพา
ภาชนะ
สีกา
สาธร
สีสัน
เกษทองมา
พลเยี่ยม
ผลวิลัย
พิมพรัตน์
สุขเสนา
เฮ้าแสง
สุวัง
ราชพลแสน
โสไชยันต์
วีเงิน
โยธพล
ศาลาแดง
นาคำ
นาสถิตย์
เฮ้าแสง
เสนาน้อย
ลีชา
ตีกา
พลวัน
นิทรัพย์
มีเพชร
ละเวงวรรณ
สอนเสนา
แก้วโพนเพ็ก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดสะอาด
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์
วัดบริบูรณ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๕๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายสุระชาติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุธาภรณ์
เด็กหญิงปยณี

ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘
ขก ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙

นามสกุล
แซ่พ่าน
ดาเบาะ
หอมอุดม
ฮ้อยเคน
บัวคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓

๒๐/๐๕/๒๕๕๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๑๙/๐๕/๒๕๕๓

วัดตาลเรียง
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ วัดตาลเรียง
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ วัดตาลเรียง
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) วัดตาลเรียง
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) วัดตาลเรียง

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๕๒
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