
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๓,๙๑๕ คน ขาดสอบ ๓,๐๓๓ คน คงสอบ ๑๐,๘๘๒ คน สอบได้ ๕,๘๓๓ คน สอบตก ๕,๐๔๙ คน (๕๓.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ ลายคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงวรพิชชา บัวเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสนภักดี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงกมลชนก คุ้มเฟอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงนิภาพร บุษบา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายรัชภูมิ ทาบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงอริศราพร สมณะคีรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญวิเทียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายชนะศักดิ

์

ภิรมพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงฐิติชญา บุบผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงธนัชพร คำหงษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายธวัชชัย มหาอำมาตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิชัยวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายรุ่งประสิทธ์ สมณะคีรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายวสันต์ ยอดสง่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายสุระศักดิ

์

วรรณเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายอนุเทพ ละโคตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายอภิชัย สีแสด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายอภิชาติ สุวรรณเพ็ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายธนพนธ์ วิชัยวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายศิรชัช โคตรหมอ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายอัครพล เหลืองอร่าม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายอัษฎาวุธ อ่อนทึกภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายเอกราช ลอยหมืนวัย

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอรุณี ชืนตา

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายวินัย ปรุงชัยภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นางลัดดา บุญแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงจิรประภา ด่างเกษี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จำใบ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงชลธิชา คำมูล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงษ์รินยอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงณวรัตน์ บุตรเพ็ชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายดรัณภพ สารการ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายนักรบ นิลคำแผง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงปริชาติ นะโนนชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีภูวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงอมิตา โคตรลาคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐพล โภคาเทพ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายทิพากร ภูนุพา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงธนันภรณ์ บุญสิมมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายธนาภา คชโส

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายธีรภัทร เกตุนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายนนทกานต์ พรมฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงปริศนา คำสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายภูษิต ชาญชิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายมงคล แก้วบ่อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายยุทธนา ศรีคลัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายวนศักดิ

์

วิชัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายไกรสร ชัยสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายจุลจักร แก้วศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ปุยะติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายธนกฤต สายธนู

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายธนบูรณ์ อยู่ทะเล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงประภาพร ศรีประทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีคลัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายพงษ์สินธุ์ บุญไทยกลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายวิศิษฎ์ พันธ์สนิท

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายสุระศักดิ

์

กุชัว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงอาริษา วิภาสโล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายเจษฎากร วิชาเงิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงคณิกาญจน์ ตรีเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายนัฐพล แสงเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงนันทนา คล้ายจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงวัชราภร อ่อนทึกภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุมาลี เพชรเสถียร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุมิตรา ภูชมศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ขันโท

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

คำหงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายบารมี รัตนภูมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายปยะ สีทานี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายพงษ์ลักษ์ กองศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงวิจิตรา แก้วประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายศิริพงศ์ พรมรังษี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายสราวุธ สุโพธิไข

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายสหรัก พาภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายสิทธิโชค ลีแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุพิชยา สุขภูวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายเสกสรร ประวิเศษ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำสุนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

สีทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงพิมลดา กมลคร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายสุรจิตร สิงห์ปอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ร่มเย็ญลำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายอนุชิต จันทะเป

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายทวีสิน วงค์มะลี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงพีรดา หันมา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายภานุพงศ์ สุขล้าน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายรัฐกาล กาลีรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายเจษฎา คามเขต

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงกฤตรียา ปกษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายจักรพรรดิ สุวรรณเกษี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายธราธิป รินทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงธัญสิริ พลเรือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายปรมินทร์ มุขอาษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๗ เด็กหญิงพลอยเพทาย
ทองงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายพัชรพล แก้วเถาว์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายภูริทัต วิไลวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายภูวไนย คัฒมารศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ ลือคำหาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุชาวดี อวยพร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายอาวุธ พงษ์เอือ

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงกฤติยา เสาร์เสนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงฐิดาภา คัฒมารศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ คัฒมารศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายธันยบูรณ์ วงค์มะลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงปรีชญาภา ทองงาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพธูทิพย์ สุวรรณเวียง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงพรวิภา ชาภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ วันเพ็ญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายวิรธรน์ คุณเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายเอเธนส์ มุขอาษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงกรรณิกา เพชรประสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช เมฆมน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายวิภู เหลาแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายศักดา น้อยสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงศรุตา บัวซุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๑๙

นายปยะพงษ์ บัวซุย
๒๔/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๐
นายนิพนธ์ ไตรรัตน์ ๕/๑/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๑

นายเลิง นาสุอินทร์
๑๖/๗/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๒

นายสวาด ศรีทำมี
๒๑/๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๓

นายพิสิษธุ์ ภูโคกยาง ๙/๕/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๔

นายไสว เบ้าสีดา
๑๑/๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๕

นายประจวบ ประชะตา
๓๐/๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๖

นายธนวุฒิ คุณเลิศ
๑๒/๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๗

นายทองไสย โคตุพันธ์
๒๘/๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๘

นายวิษณุ ปองปาน ๙/๖/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๒๙

นายรุ้งศักดิ

์

หมันคิด

่

๑๔/๙/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๐
นายชัยชนะ ไชยตรี

๒๒/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๑

นายวินัย ทรัพย์วิบูลย์
๑๗/๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๒

นายอดิศักดิ

์

สวยสูงเนิน
๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๓

นายฉัตรชัย บุญสูง
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๔

นายศราวุธ ภูภักดี ๘/๓/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๕

นายพิทักษ์ พลไกรษร
๒๓/๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๖

นายเดชา ตาทอง
๑๕/๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๗

นายเดชา อุ่นนาแสง
๑๒/๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๘

นายตุ๊ ขันขวา ๗/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๓๙

นายพิเชษฐ์ ลาควันตัง
๑๑/๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๐
นายดุรงค์ฤทธิ

์

ศรีพรมมา
๒๘/๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๑

นายเดชกำแพง กุระอิม

่

๖/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๒

นายเอกวิทยา หอมตระกูลขจร ๑๔/๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๓

นายสามารถ ยงไชยสงค์ ๑/๑/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๔

นายวรวิทย์ พุทธกัง
๒๑/๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๕

นายธำรงวิทย์ กรรณิการ์
๑๒/๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๖

นายเทพฤทธิ

์

พรหมกรุง
๑๕/๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๗

นายชนะ ทุมรักษ์ ๘/๔/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๘

นายสุริยา เสนากิจ
๑๖/๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๔๙

นายสนธยา บุญอาษา
๒๙/๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๐
นายยุทธการ ศิริสานต์

๑๐/๑/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๑

นายปยคม สามารถ
๑๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๒

นายอมรรัตน์ อินทร
๒๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๓

นายธีระพงษ์ บุญหล้า
๒๘/๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๔

นายเสกสรรค์ ถมยา
๑๑/๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๕

นายประจักษ์ เสนาอินทร์
๑๙/๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๖

นายลิขิต สิริมา
๒๑/๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๗

นายสาธิต อุปเถ
๑๔/๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๘

นายสันติชัย มาโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๕๙

นายเอกราช จันทำ
๑๒/๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๐
นายวิษณุ ชัยเมือง

๑๔/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๑

นายวุฒิชัย วัฒนพานิช ๑/๒/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๒

นายณัฐกร เต้าทอง ๑๐/๗/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๓

นายธีรนัย โพคำ ๘/๘/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๔

นางไทย เทพศิริ
๑๗/๖/๒๔๙๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๕

นางเพ็ญศรี ศรีวิวัตน์
๒๐/๖/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๖

นางจันทร์ เสริฐศรี
๑๓/๘/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๗

นางบุญเฟอง บับภาวัน
๑๗/๓/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๘

นางบัววัน จำปาทอง
๑๕/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๖๙

นางพรรณภา เนืองอุดม

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๐
นางพนิดา เร่งร้อน

๒๘/๖/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๑

นางดอกไม้ ธรรมเรียง
๑๑/๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๒

นางละมัย สุทธิโสกเชือก ๓/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๓

นางฉวีวรรณ จันทร์ชา ๕/๘/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๔

นางเปมิกา ธนศรีพนิชชัย ๘/๙/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๕

นางรัชนี ถาระก้านตง
๑๑/๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๖

นางประจง โสภา ๗/๔/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๗

นางปาริชาติ ศรีนครจันทร์
๓๐/๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๘

นางทองดี ตัญญาภักดิ

์

๒๘/๓/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๗๙

นางสมจิตร ปอศรี ๒/๗/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๐
นางลักษณา โสสุด

๒๖/๗/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๑

นางไพทูรย์ คนหาญ ๑/๘/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๒

นางโชติกา วิเศษหมอ
๑๙/๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๓

นางชลมาศ วงศ์ละ ๒/๔/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๔

นางศิริพร ศรีหลง
๑๐/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๕

นางหยาดพิรุณ นอดคำ
๓๐/๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๖

นางสุขี ชัยหา
๒๕/๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๗

นางสาววิไล กุฎฤาษี ๒/๙/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๘

นางสาวเนตรนภา ร่มวาป
๑๗/๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๘๙

นางสาวทิพวรรณ พันธ์เขียน
๑๓/๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาววิรัตน์ จันทรา

๒๙/๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๑

นางสาวนงนละออง สีหาบุตร
๒๒/๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๒

นางสาวจักรียา แสงไสว
๒๑/๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๓
นางสาวอุษามารินทร์ แก้วประทุม ๓/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๔

นางสาวละไม สุทธาอามาตย์
๑๘/๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๕

นางสาวภัทราวดี ตรีพิมาย ๓/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๖

นางสาวเกศสุดา งุบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๗

นางสาวรพีพรรณ คำพรหม ๙/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๘

นางสาวทิวารัตน์ อุ่นอก
๑๑/๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๑๙๙

นางสาววรรณิศา นมภูเขียว
๑๔/๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวมินนาพร พจน์ไพเราะ

๒๓/๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๑
นางสาวภัคธีมา คำภาชีพ ๖/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาวจริยา มีศรี

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวคณิชตา มาพัฒน์ ๕/๖/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๔
นางสาวเอมอร สอนคำหาญ

๒๔/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวศรีไพร วันนา

๑๕/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวสุนิศา ปสำโรง

๒๒/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาววาสินี ศรีดอน

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวนันทิญา เหล่าสมบัติ ๘/๓/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๐๙
นางสาวนิถานุช กุลวงษ์ ๒/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวใกล้รุ่ง สายบัว

๑๐/๘/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาวอรนุช สุนทรศิริ
๒๗/๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวคริษฐา ดวงท้าวเศษ ๔/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๓

นางสาวบุษกร วงเสน

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สมเทียง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ บุญอุ้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงฐิติพร ปกฐิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมสุรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายณัฐกรณ์ อ่อนตาแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายมงคลชัย จันทร์สมัคร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงวรกานต์ ทองนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายวรวุฒน์ ดุงสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายศุภชัย สมขำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ แสงหล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายอรรถพร จันทร์สมัคร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายอิราวัฒร์ อิมทรัพย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงณิชากร ปูคะสิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

สมแหลม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธีรโชติ เพชรจีด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ด้ามภูเขียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ อามาตมนตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายบัณฑิต มีปากดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงพจณิชา ชัยศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ เมยมงคูณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงวาสนา บุญกว้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศศิประภา สิทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุนิตา เกษาพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงสุภาพร วันเพ็ญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ลุนพุฒ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงอรัญญา ชำนาญวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญกว้าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงเหมือนฝน ชาทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายเอกรัตน์ วิชัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ทิศเพ็ญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายวิทวัฒน์ นนทภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายวิษณุ บุญอุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงกนกอร สมเทียง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สีจันแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายณภัทร พุฒแย้ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ ปลัดศรีช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายนครินทร์ ปุกคะสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายสราวุธ ด้วงคำจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายเทวิน ชัยศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงจิติมา สุขุมาลย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายจีรพัฒน์ ชาญชำนิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ อยู่คงดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงนันทิยา หลอดแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายยุรนันท์ รัตพลที
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีอ่อน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายอนวัฒน์ ตะหนูชน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายอภิชัย รามศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กันหา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายกฤษดา มาลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงณิชากร สว่างพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงมาริษา สีอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายสุรพศ อ่างทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายสุรพัศ อ่างทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๖๙

นายสาโรจน์ สมุทรโโ๖ษ
๑๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๐
นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่ม

๐๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๑

นางไพรศรี ชานนตรี
๑๐/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๒

นางสาคร ปญญาคำ
๐๗/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๓

นางสุภาภรณ์ ภูพิมพ์สัน
๐๗/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๔

นางนุตาภรณ์ สินทรโก
๑๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวลัดดาวัล พันตะคุ
๒๑/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๖

นางรัศมี อ่องพิมาย
๑๐/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวพรรณราย จันทร์หอม
๒๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาวกนิษฐา สมุทรโคตา
๑๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวนิรมล ปานภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวชุตินันท์ นาสิงขัน

๐๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายกิตติธัช ศรีเชียงหวาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายจักรพรรดิ โคลงศรีลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล

 

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายจิรายุทธ วันทมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายชยพล รัตนบุรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายชัยชาญ โพธิพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ยานุทัย
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายตะวัน ภูบุญเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายนรเศรษฐ์ รังษี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงพรนิภา โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายพีระนันท์ เพ็งมาศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพงพอ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ คำมะนาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายอนุชิต แสนสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงอมิตา คุปต์บดินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายธีรเมธ สารสินธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายนรพนธ์ ผิวทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายปวเรศ วันทมาตย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงพิมพร สิวทองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงพิมภรณ์ สุขสำราญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงวิยะดา สุวรรณพิมพ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุมินตรา สาลีธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แว่นทองคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายธีร์ธวัธ ภูบุญเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงวรรณิภา วงค์สมบูรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นายสถาพร อินทรประเสริฐ

๒๔/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงชญานี อรศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ปสริยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญเรือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพรชิตา ละโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ กกสันเทียะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทวีวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงภาวนา ยะสาธะโร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายอิศม์เดช แสงพิจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ บรรจุแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายนิธิพงศ์ ดอนหงษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายพีระพจน์ ทุมชะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายวายุ พวงพิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เจนจบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายสุริยา สาฆะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงแพรวา หนองโสดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงพรนิภา ยางศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงภัทร์ณัฐชนก ภัทร์นพวัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงรัตติยา เหล็กกล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงศรีไททิพย์ กาละกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงอรุณี แก้วสีลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ โสภาศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงอุมากรณ์ สูงเรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายกฤษณะ ภาวะหาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เหล่าเทพ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงปนัดดา นวลศรีดำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงพรรณธิดา อัยแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตุผา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ภูคำวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ ฐานะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายสยมภูมิ มีหลง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายสิรภาพ วงศ์ชารี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์สมบัติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงสุภนิดา คำสาว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุริตา สังวร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ แสนชาติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงอริสา กองสะดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายอิศเรศ บำรุงสำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงเย็นฤดี พลเสนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ยศศักดิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเจิม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เหล็กกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีอินทร์น้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงณัติธรดา พันธ์เพียร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงนิตยา อ่อนละมุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพนัสดา ประเทศเสนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงมุทิวรรณ ทำดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงวรประภา พรมวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงศิริกานต์ หนูอิม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ มณีเนตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงสุดาภา อินทรพานิช
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงสุภาพร บุญสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงอภิสรา เหล่าจันอัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงอริสรา ใจตึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายเฉลียว พลโยธา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงโชติกา พุฒพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงไอริสา วังกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงกันยา ทำแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทะวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงชลัญดา สุวรรณรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงทิพย์วิมล สมแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายธวัชชัย ทัศนะโก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายนพนันท์ สีสุรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงนิตยา สิงห์นี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายนินจา พิมพ์โล้น
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายปญญา สุขสำราญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรมนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงพิยดา แก้ววงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายภาคภูมิ ชิดนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายมนัส เบ้าทองหล่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงมยุลี เก็ตค้อ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายมหินทรา สีขอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

กัญญาพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงรัตติยา สำแดงชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงรุจิรา ประเสริฐสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ ลายลอดแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงวาสนา จิตรนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายวิทยา วันนารี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายศราวุธ คำพัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายสมบูรณ์ สุรมะณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา อินทรกง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงสุนิสา ยาหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา ประสาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญจอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสงใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๐
นายอดิเรก มูลพง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายอนงค์ บุญกว้าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายอนุชา เนตรถาวร
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ บริรักษ์พัฒนกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงเพชรลัดดา แสงใส

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายโชคอนันต์ ปลังกลาง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงกชกร ทองโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ พุกหน้า
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงกัลยาณี แก่นผา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงกิตติยา อนุพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจุฑามณี ทองแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงฉัตรชนก นุชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐพล สุขแสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงรพีฉัตร มาเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายสมพรชัย พรานปา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงบุญฑริกา บุญเรือน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงปติยาพร ผาดำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายพีรณัฐ พรมโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายมงคล ชนะสงคราม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายวิทวัส สวัสดิโสม

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีเคนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายเกียรติชัย บุญเรือน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายกรวิทย์ วงษ์หาจักร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรใสย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายชิษณูพงษ์ ชารีกันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุญมาก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายเทพสุพณ หวานเย็น
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายภูมินทร์ ชาญชิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายยุทธภูมิ สุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายศราวุธ พรมทองดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายสนธยา ภูเชียรโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โชคบัณฑิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ทะรังศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรังศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลคำแพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงพัชราภา จันทะน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงมลฤดี สิงห์มัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สิมาชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงวริษฐา โพธิศรี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงสาวิกา กมลคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงสุขฤดี วันเพ็ญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงนันทิกา ชนะเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พันเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายเทวินทร์ ชูสีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายธวัชชัย สิงห์หล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ โหง่นมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงชนิดา พันหนองนาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงทันทิวา เฮ้าวัล

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงวรัญญา แสงคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงสกุลกานต์ กลนาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอลิษา สาฆ้อง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๔

นางสาวกนกพร คุ้มศิลป
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงสุภานาฏ เหล่าพิลัย
๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงพรญาณี สีลาอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ ผูกพันธ์
๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายพรชัย หอมพรมมา
๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายกฤษฎา พรหมมา
๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายณัฐพล คำทุม

๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายปญจพล แสงสุรินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายวุธติพงษ์ ชัยสมบัติ
๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงพรชิตา พลร่ม
๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงเกษสุดา มาตรภาพ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงชลลดา ศิลาลาย
๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๖

นายพรรณะกร ชัยมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๗

นายวุฒิชัย หันมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๘

นางสาวจิรานันท์ ศรีคัฒนพรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๕๙

นางสาวชวาวรรณ นามบุญลือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวนลินทิพย์ นาเมืองรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๑

นายธีรวัฒน์ อาจหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๒

นายนพจร ภูกองชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๓

นายศักดิดา

์

ประดับแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๔

นายอานนท์ จันเส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๕

นางสาวรัตนาพร วงรินยอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๖

นางสาววิภารัตน์ ภาวะโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๗

นางสาวสุภาภรณ์ พรมมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายนวพล ทองคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ละมูลน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงจันทิมา เหงาพรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ชะนะทุม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงพิชญธิดา ปญญาดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงพิยะดา ลองศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายภูริภัทร เสนกระจาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงยุวธิดา คำมูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายศิวกร นามวิเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แพงดวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ พาภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงนิรดา ภักดีโต
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงปภัสสร อุณวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา นครศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงวรวดี ราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสะอาด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา คำหงษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงสุชัญญา วิศิลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายทวีชัย กันหาวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงธันย์ชนก แก่นนาคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงนฤวดี นิยมเหลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงวิชชุดา ชาบัวน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงกมลชนก นันตะบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายชัยมงคล จันทึก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ พงษ์ชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายฐิติรัตน์ ฤทธิตะเกตุ

์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายธีรภัทร แพงด่าน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์ดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงรุจิพร ทัพภูมี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงวนิดา เมิดไธสงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายศักรินทร์ ยืนยาว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายศิริสิทธิ

์

อาสานอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายสรณ์สิริ ศรีจรูญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุพิชญา กลีบขจร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอรพิม สินเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอัญชลี สุปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงอัมภิกา บำรุงวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงอารยา สินเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงกนกพร ผาวิชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ อิศาสตร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงทิฆัมพร โปร่งทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงภุมรีย์ วันยะโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงภูสุดา ผิวผ่าน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงมณีวรรณ เวียงสมุทร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายรชต หอมสมบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ช่างชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงนิภาพร อุต้น
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงนภาพร เทพอินทร์แดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายวรโชติ คำเหมือดแอ่
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงสุณิตา คุ้มใจ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายอนันต์ รัฐเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คมขำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายโชคทวี มูลเพ็ญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยหะนิตย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงรชนีกร ทองเหลืองพล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสายธาร สาระลึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายกิตติวัตร ศรีทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ ริพิมพ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายธีรพัฒน์ คุณสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายชนะชัย วิลัยลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายกุมภการ อรัญมาลา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงวรวรรณ สรรพอาษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงอาจปภาดา ศรียะอาจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ศรีชมภู
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายสุฑีฆา แก้วตุ่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงปภาวี โชติโสก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๖

นายฐิติพงษ์ จรรยาคำนึง
๐๔/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๗

นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญ
๐๓/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๘

นางสาวเกศินี ศรีสุข
๐๒/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๓๙

นางหนูเล็ก จรรยาคำนึง
๐๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาวชนิดา ทุมวัน

๐๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๑

นางสาวศิรินาถ ทิพย์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๒

นายนาถพงศ์ บุญประจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา ดวงทาวัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงอโนฌา อรัญมาลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๕

นางสาวประดา การุณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงกัญญา แก้วมาตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เวียงอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สินเสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ สงคราม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอรัญญา ลาดทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายไวกูณฐ์ อ่อนสา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงอรดา บุญแล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี พอลำเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา บูรณะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงเอมวิกา ร่มแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงสุนิสา จิตเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงสุภาพร ทิวาพัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สุรทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายอาทิตย์ พลชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอเลสซานโดร สุดตาสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทัดทาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ผางหล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงจิรวรรณ เรืองโหน่ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงชญาดา โพธิคะชา

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายทัศน์ไท บุตรดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงธนพร อัคนิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงธัญญธร โกมุทธพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายธาดา คำเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายนพคุณ สิงห์ด้วง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ ราชบัณฑิต

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงปยดา ชมภูพาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพิยะดา ยอดพงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายภูวดล เศษนาเวช
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงมินตรา สิทธิวัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงมุทิตา จันทรา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงศศิธร ศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายสัญลักษณ์ มาเก่าน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงสาลิณี นุชิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงสาลินี ดวงแสนจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายสุภิญโญ แซงบุญเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายสุริยะ เจริญสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ สอนสติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายเชิดชัย มาพลับ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงเทวิกา ภู่หมืนไวย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายไทยภิพัฒ สุนนท์ชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๗

นางสาวขนิษฐา แสงคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวจิราพร ชัยเดช
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๘๙

นางสาวจิราพร ศรีอรัญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เพชรสังคูณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๑

นางสาวณัฐวรรณ พุ่มมะลิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงปราณี เพชรสังคูณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๓

นางสาวพรปวีณ์ เหลาอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๔

นางสาวพิชญา ลีทองดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๕

นางสาวพิไลพร ตะจันดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงมิณธิรา คตภูธร
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๗

นางสาวสุภาพร ทิพกัณฑ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายเอกภาพ ผางหล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๕๙๙

นายกัญญาภัค เกิดเจริญพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๐
นางสาวกุสุมา ภาษโส

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๑
นางสาวชลิตา ศิริบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๒
นายธีระภัทร์ พิมพา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๓
นางสาวนรินทร์ธร บุญเผย

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๔
นายพีระภัทร ทิศเพ็ญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๕
นายศุภกิจ จิตเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๖
นายชินบัญชร ไชยศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาวปยวดี ศรีวิชา

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๘
นายสหรัฐ ศรีพุ่มไข่

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๐๙
นางสาวอาภัสรา เพ็งบุโฮม

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะเกศ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายสุพกร สนามทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายพัสกร ชารี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงอธิพร ชมภู
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายอาทิตย์ โกสุมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายเจษฏา ถาวะโร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายรุ่งเรือง นิยมเหลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงสุกานดา นาคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายพิชิตชัย เพชรโก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา สอาดอำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๐
นางนงลักษณ์ ทะแพงพันธ์

๑๕/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายวริทธิธร

์

คำคลี

่

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายกรวิชญ์
พิริยะประเทืองกุล

๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ คำทุ่น
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองอาจ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายสรวิศ พลอยแดง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา ท้าวพรม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงดลยา อุปวันดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายศราวุธ สร้อยคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายอิสระ เริงฮัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายศราวุธ จุลกองฮ้อ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายกวี พลศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงกุลธิดา คาระบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงชุติมา พลแสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายณกร หอมลม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร ลาสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงนนธิญา สมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงนฤมล บุญประทุม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงนำอ้อย ภูเด่นใส
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงปาลิดา ภูเด่นใส
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายพัทธดนย์ หอมลม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล พรายทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงมนฤดี พรายทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายวุฒิพร ชามนตรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงสุณิสา วงษ์ยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายสุริยะ วงษ์ยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงอริสรา โสมสุพรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายธนากร แนวถาวร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงโสภิดา จันทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงชลละดา สาระเพ็ญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายภรัณยู ลุนพรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงสายสุณีย์ สายใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๒

นางจงกลณี วรรธนะ
๒๗/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๓

นางสาวณัฐปภัสร์ สุริยะสิงห์ ๕/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๔

นางสาววราพร ศรีสันต์
๑๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๕

นางสาวพรประภา ขันมัง ๘/๔/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๖

นางพยอม คำยวง
๘/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายขัตติยะ อาษาภา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พลอยเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายภูลีพัฒน์ เสาวทาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายยุทธนา ดวงมาลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายรพีภัทร ประสาน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายรพีภัทร์ สุประมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงอรยา ประวันเตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายอวิวัตร ชินนะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายกรกฤษณ์ มืดการุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายต้นด้าย ปนทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายวรินทร ประสาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายสรยุทธ นวลกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายอานนท์ ภูนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ รุณรุด

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายศราวุธ บรรลังสี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายอดิศร แสนลูกทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายอิศรา ภายศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายณภัทร จิตเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงทองทิพย์ ตู้หม่อง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงบัวแพร สหัสคุณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงพัชรี บ้านเปา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงลันตา มวลคำลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา จารุจิตต์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายสิทธิชัย มีโชค

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายอรรถพล มะวงค์งอย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายเบญจมินทร์ พลศรี

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายณัฐยศ แก้วอุดร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายนนท์ชัย อุรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ มูลขุนทศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายพรเทพ สีเหลียมงาม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายวรเชษฐ์ เพียดสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชินยะวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีจันทะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๐ / ๑๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายอุ้มบุญ ไทรทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายเมฆพัฒน์ ฆ้องลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงกันยากร กลินรักษา

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงกิตติกานต์ ทาราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายชัยชนะ บุญเรืองรอด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงณัฐพร เชือบัว

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงนภัส สุริยะสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายนัฐภูมิ วงษ์ศิริ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงปริตา ทองชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายพนัชกร เพียนที
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรสันทัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงภัทรอัปสร พันธ์คำภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศศิธร นนท์มุติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายอนุชา ทองชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายอภิชัย โนนสวาท

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงอริสรา สำริดรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ทองภูบาล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงอาริสา จันทภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงเสาวดี จงจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายชิตวร ยศทะแสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปริญญา แก้วปญญา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายอนนท์ ชาอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงอรุโณทัย สายสุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงชลิตา ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงปวีณา พลดงนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายชนะภัย แก้วปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงพรรณษา จันทร์นา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงพลอยชมภู จันทสมบัติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี ไกรวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายตฤณ ทองชู
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๐
นายคงวิทย์ ราษฎร์เจริญ

๑๓/๗/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สร้อยหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายกฤษฎา จันนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงณีรนุช วงษ์ยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายทรงพล ลุนบับภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายธนา โนนคำพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายนราธร ทอนศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงนิตยา เดชดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงบุษราคัม พลบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงประดิภา พวกพูนดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงปนดาว มูลละ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงพรพิมล อนุภวาลย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงศิลาวรรณ ภูชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภูตาพัส
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงอลิษา เย็นเสนาะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงอโนมา เรืองโหน่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ แสนสุด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายตนุภัทร ทรงทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงธนารีย์ เขียวกลม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงพัชรีพร แสงไชย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายกันตภณ นาไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ พันลอ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายณัฐพล หวานแท้
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายทินกร กัณหาปอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายปอมทอง สาเกตุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพิชิตพงศ์ บรรเทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายพีรภัทร ทรงทิพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายรุ่งนิรันดร์ เกตุจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายวีระชน ศรีมาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ สาเกตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายศักรินทร์ อิมบุญสุ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายศุภกิจ บุญพร้อม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายอานนท์ คาดธะวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายเกรียงไกร อ่อนนำเทียง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงนิตยา เทียนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายรัฐชพล พรหมเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายวัชรพล วรรณทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงปยดา บุญกว้าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายพงศธร รักษาแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงอภิญญา จันทะคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงกวินทรา บึงอ้อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงธันยพร ดวงมะณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ ผูกพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงปภัสรา สีละ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายวิศณุพงษ์ วิเศษศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงเขมจืรา ศรีวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงขวัญข้าว โสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงญนันทนิยา กุลชาติ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงดวงฤดี สีดาห้าว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายธนบดินทร์ ชะนะบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงบาจรีย์ สุขุมาลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงปนัดดา มีรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงพิรดา วงษ์นิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงมนัญชยา มุ่งหมาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงรู ฟง คอร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายศิริ นาคคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงสุธารัตน์ สิงห์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายอดิศร คะสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายอภิชาติ คนกลาง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปองจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงกรกมล เรืองทวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ดิบประสพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สมบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายชนากร แสงเพ็ชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สุดทองหลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ จันทิชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงพรรณทิรา คูณดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงพรรณนุกา พลศักดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ มุขอาษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงวริศรา ผาแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงวาณิศา สาสอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา สุขราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอภิชญา แสงจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงอภิญญา พร้อมเพรียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงอุมากร คูณดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงอโนชา พร้อมเพรียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายเสกสิทธิ

์

จันวิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายกฤตภาส ราโช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายชินวัตร นวมคำใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กัณหาเล่ห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นานวล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สมณะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุรีเลิศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงยุพาพร สีลาโท

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ วงประทุม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ กองโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายวราการ เทพอินแดง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายวายุ พลขาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายวีรภัทร ทัดสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายสุวิจักษณ์ คามเขต
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายอชิรวิทย์ อิมจีน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงเรืองรุณี กาพย์กลอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายกิตติขวัญ สีอ่อน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายก้องเกียรติ สมณะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงจริญญา เหล่าลาภะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายจีระพงศ์ พังภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายชัชวาลย์ ขานเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชาดวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายธนายุทธ ถินสำโรง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ โพธิจักร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงนริสรา ไชยศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงปณิตา รัตพลที
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงปนัสยา บริบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายปรินทร์ เย็นใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายพัชรพล ช่วยปด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายภราดร ศรีมันตะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงอคิราภ์ มะลาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายอนุวัฒน์ พลขาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายอาวุธ รังสูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ กิจพิทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นท้าว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายชัชชัย เนินชัด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงช่อผกา โพธิจักร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงณัฐมณฑ์ กาญจนศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยทะนงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงปวีณา ผาแดง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ กองทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สาริยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงวนุชสรา คะพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายวีระชัย สมใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงศิริพร บุญเหมาะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา บึงอ้อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา บึงอ้อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงเดือน จงกลณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงเย็นฤดี กว้างขวาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงชลดา ปาณะพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงทิพเนตร กองทา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายธวัชชัย ขันขวา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงพันวสา สุขราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำด้วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายสาธิต บุรีเลิศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๔

นางสาวทัณฑิกา ศรีพิมพ์เมือง
๑๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

นิกูลรัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายธีรพล ลีเลิศ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายวานิช พลเดช ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายอนุชา แสงใสแก้ว
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วังคะฮาด
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงจิราพร สุธรรมา

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ ชารัญจะ
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ วรรณชัย ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงอังค์วิภา แสงไทย ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงอัญชีรา จุมกุดรัง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงอัญธิกา บุญประคม
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายพัสกร สุธรรมา
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายนนทชัย บัวพา
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายพงษ์ศรัณย์ จันธีเทศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พลขาง
๓๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายรัฐติภูมิ บุญเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แต้มทอง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายลัทธพงษ์ หินชัด
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงปยมาศ เบ้าทอง ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงรับขวัญ สีสมญา ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงชมพูนิกข์ เชตะวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงชมพูนิกข์ เชตะวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงพิมพ์พิกา สมศรี ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ หัตถยัง ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงปริศนา นาเวียง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงชมพูนุช ชมพูพืน

้

๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายครรชิต ช่วยปด
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายนวพล วังพรม
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายวโกรณ์ ชมภูเขียว
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายนพรัตน์ สุริสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายธราดล แก่นหามูล ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ก้อนคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายภานุกร ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงชลธิชา พันงาม ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีมโน
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงกนกพร จันทร์นาหว้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงยุวริน อำมาตย์
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงสุริพร ทุ่งคำ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงจิดาภา ภูอาลัย
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงมุทิตา พวงมาลี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงธัญวรรณ ดอนวิชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญประจันทร์
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงวรินทิรา กุลษา
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายพิทวัส กองปาน
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายกฤษฎา พลเสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายนวดล ดีจันทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายธิวัฒน์ สนสุรัตน์

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายพงศกร สุวรรณเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาโคตร

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงมาริสา บุตเตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอธิฐาน กันยามา

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงนิชา บุญยอดยิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ศรีลา

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวิมลณัฐ โพธิชัย

์

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงจิราภร หึมวัง

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี นันธานี

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายปรวิศ พุทธสีมา
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายกิตติดนัย

์

ลุนวิรัตน์
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายภูพิพัฒน์ พิมพา
๒๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงสิรินทรา พากุล
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงอภิญญา คำหล้าแก้ว
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายสุริยา นาสุทธิ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายธีรภัสทร เกตุรัตน์
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายต้นนำ สมมาตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายศุรเกียรติ ขวัญกลัด
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ดวงบุบผา

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงมณฑิตา ทองบ้านตุ้ม ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี เวียนระวัง ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทรศร
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงจิราภา ดวงรัดดา
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงสุปนัดดา เห่าจันอัน ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายจิตกรณ์ สีผา
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายจักรกฤษ จันทร์หล่ม
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายเด่นชัย จันทะกูล
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายนครินทร์ บัวจารย์
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายวชิรพงษ์ ชัยธรรม

๑๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายสุจินดา สุริยะ
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายอดิศร บุญชู
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลสักขวา
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายวิศวัฒน์ สุธรรมราช ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายวุฒิไกร หอมเหลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายสุชาติ ศรีชมชืน

่

๒๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายมนูญ สุขล้าน
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายเรวัฒน์ นามลี
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายวาคิม แสงคำแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายวีระพล สุทธิวรรณ

๑๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงถิรเจตน์ ฟองพา ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงนุชนาช แสนทวีสุข ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงสุชาดา ชัยบุรี
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา วิงรัมย์

่

๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงตะวันฉาย สุวรรณะ ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงศิริพร ก้อนพิลา
๕/๑๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงอภิญญา สอนน้อย
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงชลวิกา พานนพ
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงนันธิดา มะลิดา
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงมะยุรี มาลาหอม

๒๖/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงอัยรฎา ชัยนาม ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงอ้อย กำเนิดกาลืม
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงอรุณ มีพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงสุภาพร นางาม
๓๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงจิรัตฌภรณ์ บุตรเต

๒๔/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายชาติชาย แดงนา ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายจิรายุทธ อาจอำไพ
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

บุญธิรักษ์
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุดาวรรณ กาละมาหา
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรทัย ชัยภักดี

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงพรนภา สุวรวงษ์
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอิษฎาภรณ์ ศรีสุธรรม

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงจิตติมา เสียวสุข
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงอินทรดา จันทร์ใต้ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงพรปวรณ์ บางบำเนตร ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายวิวัฒน์ ยอดยัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายอานนท์ กุลษา ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายภาคภูมิ สุชัยราช
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายครรชิต สุชัยราช
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายสุดธินัย กดไธสง

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายวีระพล นามลี
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายอวิรุทธิ

์

โนนทะแสง
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายกิติชัย ช่วยวัน ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายกฤษฎา อึงปา

่

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พระงาม ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปริวิง
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงชลธิชา โสดา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงธนพร ฟองพา ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุมวรรณ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงรัตนา ตัสสะ

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงนันสุดา สุดวิจิตร ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงจิดารัตน์ ไชยสำโรง ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ กาญจนศิลป ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงนลิน อึงปา

่

๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงฐิติมา ทิพย์สุวรรณ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงนิรัติสัย ปทมะรีย์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงปาริษา หม่องพรม
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๘

นายชรินทร์ ช่วยวัน
๒๕/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๘๙

นายนพดล วงศ์สุวรรณ ๓๐/๕/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๐
นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมา ๖/๔/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๑

นายวีระพงษ์ ทัดมาลา
๒๖/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำจักร์ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พระแก้ว ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายภูวดล ศรีคำบู่
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

สีคะปสสะ
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๖ เด็กชายธีระเดชแมทธิว
อันเลน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายสมใจ อินทรีย์
๗/๒๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงอุสุมา สาลาด ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา รัตนะมงคล
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงรินรดา ศรีมานอก ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายกิตติ อินวกูล ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายชัชวาล ดวงเพชร ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายณัฐกรณ์ ถาประมาตย์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธีรวีร์ ศรีนาม ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่วี ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายไพฑูรย์ กลนคร

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงธนาภา บันเทิงใจ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงบุษบง บุตรโก ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงสรัญญา จันทร์รังษี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงอรสา เคนดา ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงวรรณภา เพียเขมร ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงพรพรรณ แสนรัตน์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายฉัตรมงคล บุษบง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายภูชนเดช สารีบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงศยามล หล้ากุล
๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงศศิประภา แดกระโทก
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงลลิตา พรมภา
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายจันทวงศ์ กองแก้ว
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายจักริน เพ็ชรมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายฤทธิเดชา หอมพรหม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายอภิชา เพือมัน

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายวรวุฒิ แสงสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายกฤษฎา ลินทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายศราวุธ สมสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายธนากรณ์ เมืองคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายวิษณุพงษ์ วงศ์ละคร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงกรกนก ปนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงวาสนา หมืนฤทธิ

่ ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงจุฑามณี อุทุม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวิยดา สอนบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายมินทะดา โคตรทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนหล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายยสินทร พูลสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายศุภกร โนจรมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายภัทรพล แทนหลาบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายจีรพัส ไปใกล้
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายพลพล ผิวสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงขวัญรวี โคตรชมภู
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงชลธิชา บัวผัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงนิภาดา นาคาธร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศักดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงสุจิตรา อึงซือ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงสุนันภรณ์ ทุมสงคราม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงมะลิ ประทุมวัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๕

นางบัวผัน พันธ์โสภณ
๑๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๖

นางสาวประภัสสร ภูแข่งหมอก
๑๓/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายสุนัน พรมภิทักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายสิทธิโชค โสชู

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายรัชพล บุญประคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายกฤษฎา เมฆวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายนิติพล แสงดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายนิรุตย์ ปญญาใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายพงษ์ศิริ นิมสุนทไชยเวช

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ เหล่าราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

บุตรโต
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายสิทธิพล ชุมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายสิทธิพล พงษ์สมบูรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงธิติศิริ ศรีวิพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงปวีณา พิมโสดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพัสตราพร วงศ์เครือศร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วอุดม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ หินกอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงศุภากร ทองมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงสาวิตรี พามาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงอรัญญา ชัยชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงแพรวา หวังแววกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงวนิสา พิมพ์แน่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายฉัตรดนัย สุภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ พละพร
๒๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงเกสรี ดนตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายวัฒธนา เห็มกอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายสิทธิพล วรรณประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายดุลยวัต โฉมที
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายศุภชัย วงค์ษา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๑ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายศราวุธ วันโพนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

พิมพ์พงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายอภิรัฐ เหลาทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงอุมาภร แวดล้อม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงธีมาพร มูลเพชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล บุตรกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงปนิตา แอมประชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอรณิชา คนชม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงบุษบง เห็มกอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงนันทิตา ภิลาศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงช่อมะลิ มาตรวิเศษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงอินธิลา นาคาดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงโยษิตา มีพงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายอรรคพล ทุมวัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายดนิรุธน์ ทองตีบ

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายเกจษาภรณ์ เขียวบัณฑิต ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายธวัชชัย ศรีหอม ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงอรนิดา นันทะแพทย์
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงวรรณิกา ปจฉิมญาติ
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา บริบูรณ์
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงนิภาพร ทิพย์สุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายกฤษฎา กระจาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายกฤษฎา ชาวลำปาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายกษิดิศ วงศ์ชูสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
พันธ์ไทยสงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายจิราวุฒิ ทองมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุดใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทาแก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายดนุกร มูลราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงดาวนภา ชาวดร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายทินภัทร บับพาวันดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ ตระกูลศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายธรรพ์ณธร ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายธีรภัทร สำโรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๒ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงนวพร คุณแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายประกาศิต เฮียงมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงปนมณี ปญญะสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงพรทิพา ศรีพัดยศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายพิทักษ์ ติธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงมุธิตา ภัควันต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็งลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงวิชญาดา วาละพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายศราวุธ จันดาคาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายอนันตชัย สิงห์เสนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงอรอุมา พินิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายเดวิท บุตรโคตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูจำนงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ งามสมโสตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายทรงพล อุดมเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายธดากรณ์ คำภูเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายธนากร พัวสุ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายธรณ์เทพ ศรีปากดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายนัดธชัย แก้วกูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายนันทวัฒน์ มูลทาประดิษฐ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายนิรันดร์ ศรีหาชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนำหนึง

่

พินิจมนตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายปรีชา ขวัญทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงพลอยไพรลิน

แย้มขยัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายพิทักษ์ หัดทะยัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงอริสา ศรีหอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายเมธากร พุทธิสุทธิ

์ ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรรุ้ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธรรมเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายคอมแพ็ค ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายณัฐพล คำพวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์เล็ก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงปวีณา พิมพ์โกธา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายปฐภูมิ มหาแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วอุดร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๓ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายวาคิม พรรษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวาสนา อ้นนารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เถาพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา สาระติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงสุนันทา แก้วศิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงอนุธิดา หมืนประทุม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ชาวลำปาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชดอนบม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงอมรศรี อาษาพนม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอริสา ผายกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายอลงกรณ์ สิมมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายอวิรุทธ์ ริโยธา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงอาริสา ชัยศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายเทพสุริยา มาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายปรเมษฐ จำปาสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายพรมทัชร์ พัดค้อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายอดิศร บาลอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๒

นางสาววิลวรรณ พรมวันนา
๑๑/๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๓

นางวิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกา
๑๙/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๔

นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์
๑๒/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๕

นางปยะพร โพธิวงษ์

์

๒๖/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๖

นางขวัญพัฒน์ ไกรศรีทุม
๓๑/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๗

นางสาวนงลักษณ์ สมจิตร์
๒๓/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๘

นางสาวอรสา เหตุเกษ
๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๖๙

นายปรีชาพงษ์ วรจิตร
๒๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงกุลธิดา ภูจำนงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายคมสันต์ ภูมิชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายวิรัตน์ บรรเทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุตรดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายเกรียงไกร ศรีมุงคุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายชวัลวิทย์ บุญยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๖

นายพิทักษ์พงษ์ แซ่จาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๗

นายกฤษณะ ดอนแปะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๘

นายอิทธิพล วงค์คำจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๗๙

นางสาววีร์สุดา นาสมวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  
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้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ พลพิทักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๑

นางสาวทิวาทิพย์ ธรรมรงค์รัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายอนุชา ปรีดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมพรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายดนุนัย จันทรเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปลายฟา ด่านระหาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายปานภพ ชิตตาสังข์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายวิทยา โคตรทา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายวุฒิชัย พระติโยพัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงอริสรา ผลให้
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงกนกพร เทียมศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายจักรพล วังสาคร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงชรินพัชร พรมกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายฏยาคี หุนติราช
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายนพรัตน์ เสียงหวาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ ลบพันธ์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงพรรษา เบ้าแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แข็งฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงชฎาพร จันทิพย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา หอมพรมมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงประภัสสร แซ่จาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงพัชริดา ทิประโชค
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงยุวนิตดา ผาสีดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายกฤษฎา ขอสืบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายกฤษฎา อารีเอือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายกฤษณะ สายโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูมิลุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงจิระภา ดาวใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีชัยมูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายชาติชาย นวะสิมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายชุติพนธ์ ทองวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงณัฏฐนิช วังสวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา ไชยทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายดนัย หอมจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

จรรยาขาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธนกร มนฑาประดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์น้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายธีระพงษ์ หอมพรมมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธีร์ธวัช หอมพรมมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายนพนันท์ นาเหนือ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายนวพล วีระชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนุชจิรา เศษโม้
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงประภาวัลย์ กันภัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๓ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ปราบพาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพัชรพล นามจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพัชรี มฤคมาตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงพิชญธิดา บทมาตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงพิมพิศา บุดดาวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงฟาใส พันธ์วงค์ษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงฟาใส ไชยหงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายภาณุพงศ์

ชัยปญญาธาดาพงศ์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายภูวดล ปานวัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงมธุรดา คำภู
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายวัชราวุฒิ พิลาแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายวุฒิไกร โคตรหัสดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

กัวเฟอง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงศิวพร พลกำลัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายสรเชษร์ ผาทุม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย หอมพรมมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายสาธิน ตึกสันโดด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายสุชัญญา ทองปาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุภาวัน คำพวย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายสุริยา บุตรโคตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายอชิตพล ยศเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายอนุชา เบ้าวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอริศรา เรียมภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงอริศรา ไชยศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอัครวินท์ หินแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงอัญชลี นาเหนือ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายอัสนี ลีปอพาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายอิทธิพันธ์ พัฒเพ็ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายเกรียงไกร แพงวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงเกวริน ศรีหาชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงเกวรินทร์ พรมดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายเจษฏา เฟองแพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ทิพย์สุริยา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงเนตรชนก วงษ์โสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายไรวินท์ ศรีภักดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เดชประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สังข์สิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐกิตท์ ผ่องสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงนันทพร บุผาเก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงสุวคนธ์ บุตรโคตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ บุญเกษม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงอรุษญา พันธฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงเอมภรณ์ เพชรทองเกลียง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายก้องเกียรติ นีลเซ่น
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายจิณณวัตร พรมดี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายต้นกล้า ต้นกันยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร วอทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงนิตินัดดา สายศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงพิมนภา ประเสริฐนู
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงมนัสนันต์ หอมพรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงมินตรา ศรีปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงรุ่งนภา วีระสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงวันณิษา มูลทาประดิษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงวิภาดา อยู่คง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายศุกลวัฒน์ อาษาราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่หลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หมืนฤทธิ

่ ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดาวใส
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงเขมจิรา คันที

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายจิรพัทธ์ มุ่งคีมกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงนิพาภัทร์ บุญห่อ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายวรากร เทพวงค์ษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายศิวพันธุ์ นามพร้าว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายสิทธิชัย ติดสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงรัตนาสิริ สิทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายศิรวัฒน์ มังสิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายเวชน์วศิน ผลากาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงชโรชา หริงแก้ว

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงณัฐธิรา ราชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ วงษ์ดินดำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงบุษฎี โพธิลำเนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา ธรรมวัตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงอัญชนุตา แวดไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีกันหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา อนุสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงนฤทัย ไชยมาตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงนำฝน อาษาราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงพรศิริ ปอมมาตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงรัชนีกร พลกำลัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงรัตนากรณ์ ชัชวาลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงวริศรา ทองเคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงแก้วกัลยา พาลาณศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงกรรณธิกา แสงสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวธัญนาฎ ดวนลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงนัฐมล พิศสุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายนิธินันท์ พรมวาสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงประภาภร กิงมาลา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงปยฉัตร หอมพรมมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงพรนภา การวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คอนจัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงรัชนีกร ปานเกล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวรวรรณ นามวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ชัยดำรงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวสุภาวรรณ ขันธวัตร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงอัจจิมา เหล่าจูม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายอัษฎายุธ สังฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงเกศินี ชูชีพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายเขตอรัณย์ อาจหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ จันทรเมธี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๗

นายกฤษณ วรรณกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวกัญญารัตน์ คำภูกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๒๙

นายจิรวัฒน์ คล้ายแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงจิราพร ต๊ะวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวชลธิดา นาเหนือ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๒

นายชัชชัย สมคะเณย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๓

นายธนารักษ์ ชูโชติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงปยวดี ศรีรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๕

นายภานุวัฒน์ ชุมชะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๖

นายวีระศักดิ

์

ศรีพรทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวศศิธร เกตุทองมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๘

นางสาวศศิวิมล ชมภูโคตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๓๙

นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๐

นายศุภกิตด์ บุญกุศล
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๑

นางสาวสุวพร เสนจันตะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๒

นางสาวอภิญญา ผาดำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๓

นางสาวอรัญญา เรียงบุญศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๔

นางสาวอัญชลี พูดเพราะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงอัฐณิญา ดวงสาลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๖

นางสาวอาภานุช บุญดอนยาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๗

นายอิศรา นันทะกูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงเมริษา แฟนพิมาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๔๙

นายกิตติพงษ์ สมเสียง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๐

นางสาวขนิษฐา หนูแปน
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๑

นางสาวจิตติมา สาวิสัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๒

นายจิรกิตติ

์

โสมาสี
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๓

นางสาวจิราพร ปองมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๔

นายทัศน์พล พันธศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๕

นางสาวนพเกต พรหมโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๖

นางสาวนลัทพร ศรีชมษร
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวบุตรสดี ตุ้มเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๘

นางสาวบุษบา สมดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๕๙

นายพัทรพงค์ ศรีเดช
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๐

นางสาววรรณนิภา บุญถาวร
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๑

นายวิทศรุต พลยุทธ
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๒

นางสาวศิริรัตน์ แดงนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๓

นายสมพงษ์ แพงวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๔

นายสิริสมบัติ ขอนโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๕

นางสาวเกษสรา บุญมาชม
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๖

นางสาวเฟองลดา สีอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาวเสาวลักษณ์ จ่ารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๘

นายธนาธิป จันทรโชติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๖๙

นายธนาธิป เพ็งผกา
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๐

นายธวัชชัย ปนโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงกิงฟา

่

ชุมมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายขจรเกียรติ ชัยมูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา รักชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีอุดร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

เฮียงมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงธราทิพย์ โสรมรรค
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงนันทิญา ถานะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงปาริตา ฐานะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงพิรดา ทาระขจัด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงลักษ์ขณา ยาพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายวงศกร หนูสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงวรนุช ชัยบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายวสุธา ปองกัน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายวีระพงษ์ แสงโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงอลิสา โสพรมมา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายกันทรากร หนูสุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงกัลยา ลาภมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงกาญจนา จันทรเสนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงดอกไม้ คำเภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายดิษย์ชนะ เพชร์ชาลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายธานินทร์ สายแก้วศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เฮียงมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงนภัสสร แก้วอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พระโคดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ คำพรมมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงปรียานุช มาเกียว

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายพัชรพล สาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายพิทักษ์ รักษาสิท
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงมินทร์ฑิตา ชัยคต
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายรักเกียรติ เถาถาวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงวรกาญจน์ เสนาจักร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายวรปรัชญ์ โพธิรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงวรัญญา ถานะ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายวัชรวิชญ์ นามมงคุณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงศิรภัสสร พลบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา ตำนาดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ผันผาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงอรอุมา ปานแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงอริสรา เพ็งธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงอาลิสา แซงผุย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พันธ์สุวอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงจิตรดา แซงผุย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงจิตรลดา วงษ์วังทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธีรเดช โชคลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายนนท์ธวัช เอียมศิริกุลชัย

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงนริศรา นามี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงปรารถนา โสรมรรค
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายพรพิชิต จิตราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงภูริชญา สังข์ทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายยุทธพิชัย จอดนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายวรากรณ์ โชคบัณฑิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิชญาพร จอดนอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุพัชรา แสนคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไผ่โคกสูง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายเพชรสยาม ศรีธรราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายเสกสรร มาอ้น
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายเอกฉันท์ ดอกไม้
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายโชคนิมิตร ภูอาศัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงชยุดา บัวผัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายฐิติกร วงษ์ละคร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทูลธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงนฤมล ด้วงขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงประภาภัทร ก้อนผา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายพีรภัทร นามบุดดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวันชัย เมฆา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายวีระภาพ มอญใหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดาทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงอชิรญา สีสันต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายอดิศร แสงตะวัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงอิงอร รัตพลที
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายกฎษดา จันทร์เพ็ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วปด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงกิตติยา สังสีโว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายธนพล ศรีวาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพงศกร มีสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายพาโชค ศรีบุรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายรพีภัทร สาริสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สีสันต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงวรรณิภา แก้วปด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายวรินทร แสงตะวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายวีระพบ พะลาหลง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงศิริมล ดาทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายเจริญชัย อุ่นทานนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกฤติยาณี วงษาศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงชนนี กุดกรุง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงชลธิชา คำไล้
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงชิดชนก ภูผา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงช่อผกา หอมหวล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายณัฐวุธ สิงห์แก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงประภาศรี แผ่นทำลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงภัทราพร เกาะมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงภัทราภา เกาะมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงรัตตมณี กำเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดรัก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงคำหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงศุภากร โนนสว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงสิริมา ศาลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายธวัชชัย มงกุฎเพชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายนวพล ฮุยพรมมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายปฏิภาณ กันทะเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงผาณิตา สินธุรักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายธนพล ฟองเสียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายปพน ยุบลศิริ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ท่าเลิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

มาแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชุติมา นนทศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เหลาเกตุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายนครินทร์ สิทธิธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายนฤนาท บุญสาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายนิรุฒร์ บรรดิษฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ใจงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายปยะวัตร ซือสัตย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายพิทธยา อินตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายพิทักษ์ บัณฑิต
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงรัญชิดา โมครัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงวรรณภา วงค์จวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พาดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ สาลักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ฝกเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงกนกกร ดาชมพู
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงดวงดาว ชาอินผุย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงดวงเดือน ชาอินผุย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนฤมล อินทร์พิมพ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ใจชือ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงกนกนาถ โภชนะกิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายจักรพงศ์ นาสินพร้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีบุรินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงชลธิชา แสงศรีลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ พาดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายสนธยา ก๋องสี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายสิทธิกร กุสี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงสุภา ดูวิเศษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปตาระโส
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายโชคชนะ ฝกเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายคัมภีร์ พรมสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงจารุพักตร์ พุทธโก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ โนนทึง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วนิล
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายนิภัทร์ พลบุบผา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายยุทธศาลตร์ วันนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายวันชัย ปตาระโส
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงอัญชุรี ศิริป
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๕

นายณัฐวัฒน์ สุขเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๖

นางสาวสมฤทัย ทุมพร
๒๒/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๗

นางสาวอรทัย เหล่ามา
๒๐/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๘

นายนิพนธ์ บำรุงภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๑๙

นางศุภัชญา พรชัย
๑๔/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาววาสุกรี ศรีไชย
๑๙/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายจิรายุ บุตรีสุวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายปญญา สีลาแดง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายภัชระพงษ์ คุณขยัน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายล่มฟา แก้ววงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงโสริญา วงชาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา วงศ์เคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงจิตตานันท์ จาริยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงชญานิศ วงศ์เคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงชยานันต์ บุญไชย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายทิวากร ใจสะอาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงนวลศิริ กันดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงนันทวดี พากุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายปวเรศ อินขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงพัชราภา วรสาร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญทวี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงภาวิณี ชาศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงยุภารัตน์ ฮิมปะลาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงวิรดา กาสี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงศิราณี ประครองญาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงสุปรียา ไชยศรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงหทัยชนก สวัสดิผล

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ บัวปดชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงชนิดาภา สีรวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงชมพูนุช มงคุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงชมพู่ แก้วสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชมภูเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ตานา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงนภาพร พลสงคราม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายนริศร ชิดเทศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงนัชชา ทิพย์สันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงนันทิชา ทองมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงนุชนาฏ โชคลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงปณิตา ครองเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงพรชิตา ขันแข็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงภัสชญา ลิมมีธรรม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงรักษิณา ภูยางผือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงรัตนาวดี วรรณโชติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี มะอาจเลิศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงศรัณยา ทองยุทธ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงศิริพร บุญช่วย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุดาภัคร์ นามบุบผา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอริสา วรรณประไพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ ถาปราบมาตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงเกษรินทร์ อาทิสุมงคล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๕ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายเจษฎา แก้วเรืองแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงเปมิกา จำปาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกัญยาณี ขนอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา พรมไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงขวัญข้าว วรรณกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายครรชนะ วรรณประไพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงจิรประภา สุขสายบัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สาครเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ฟาฝน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กันภัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายธนกร นามลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธนทรัพย์ ภาพลงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายธราเทพ ศิรินันติกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธีรภัทร นามเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงนภสร คำยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายนัทพันธ์ จันทร์เพชร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงนิตยา ดงอุเทน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงปติพร กระรินตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงภัทรภร นาคประเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงศศิธร นาจะรวย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศิริมาศ ศรีอัคฮาด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงอเวงชดา แก้วมุกข์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอินทิรา อินทรพิมพ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๐

นางยุวธิดา รินลา
๒๑/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีหนองโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงธัญรดา ผลชอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงปนัสยา โสมนัส
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงกิตติยา ชัยช่วย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๕

นายกฤษฎา เยียมยุทธการ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สงวนนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ แสงหาชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงปยณัฐ ชัยเบ้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายนราธิป จันดีบ้าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๖ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายณัฐภูมิ มุงคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ วรบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทะมงคล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายนวพล สีลาวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช พ่อคำรัก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงดารินทร์ สุ่มมาตย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงณัฐชา มาสระคู
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงบุณยวีย์ ทองยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงลักขณา ไกลถิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงวิชุดา ศรีวาสนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงสุวิชาดา ดวงวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายเทอดศักดิ

์

ทรัพย์สูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกนกกร ช้อยขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ แน่นอุดร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา นามไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงฤทัยวรรณ โค้วบุญเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายศักดา สุทธิโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายธิเบศ นวลสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ผาคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายนัทวุธ คำสีสุก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายเจนณรงค์ ไสยสัตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายไตรภพ โสภามา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๒

นางถวิลทอง เผือกยิม

้

๑๔/๘/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๓

นางยุพิน แต่งผิว ๒๐/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๔

นางอรทัย กินรียศ
๑๑/๙/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๕

นางทิพย์สุคนธ์ หงษ์ประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๑๒
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๖

นางสุภาวดี เหล่าอุด
๑๔/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์
๒๖/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๘

นายวิชา แสงต้น ๓/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๒๙

นายธนวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา
๑๘/๕/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๐

นางปญจพร ยศธแสน
๑๗/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๑

นายสนอง ยศธแสน ๒๐/๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงมนัสญา รัตนรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ อะระยศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงจิตธาดา สาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๗ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายจิราพัชร ศรีขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

บัวจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิทธิธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงจุฑามณี โนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงชนม์นิภา อินทร์จูม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายชาคริสต ผ่องสนาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายชินดนัย ดอนซุยแป
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายฌานวัฒน์ มีศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงฐิติภัทร กุลวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายณพัชศกรณ์ สุบินเกษมสิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายณรากร เทียมเขา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายณัชพล แทนอาษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายณัฐพล ไชยนต์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โลเคนแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงณัฐ์ธิตรา เคลือนำคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายดัสกรณ์ อุปฮาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายทวีทรัพย์ หล้าโนนตุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงทัณฑิกา คงคะหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายธนสาร แก้วจันดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายนนทภูมิ ศรีครัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายนราธิป กว้างขวาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงนัตรชริกา กองบาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพนิดา บุญทิสา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงพรรณพะษา จิตสูงเนิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพรรณิภา ล้อมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงพัชรีญา สุขสมกรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายพิทักษิณ สุทธะสุริยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทุมวัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงภัทรวดี เนืองโคตะ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายภานุวิทย์ ทุมโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายภูธเนตร พิลาจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายภูมิภัทร ดอนอ่อนเบ้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายภูวเนตร สำราญพิทักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายมงคล ชนะภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงมาริสา นามวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงยุพเรศ ศรีงาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงรุจิรดา จันโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวชิระ หาญบัญญัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทาบุราญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงวรินทร มลิปา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายวัชระพล พะคะนวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายวัชรากร ศรีภูธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงวิลาภา ทองเฟอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงศรัณยา สมบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงศุภากร ศรีสุพรหม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงสุปราณี หินดำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายอาทิตย์ ทองผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงเกษชฎาพร รอดวินิจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเจษฎาพร เพ็ญริยะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ด่านพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พุกกะมาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงเพชรนภา แก้วเกษ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ อันแสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงไอยเรศ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงกัญภา พรหมโส
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ คำเหลือม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ตังสกุลวิโรจน์

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๔
เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร

แพงดาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

อินทะชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงจิราธิป เสาร์ศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายชัยรัตน์ ทรัพย์แก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายณราธิป พรหมดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายณัฐิวุฒิ ศรีพลเละ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงดาลิน โสฬส

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายต้นเพชร โคตรภูธร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงธนพร บดีรัฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงนำฝน ขันคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงปยวรรณ ยามช่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายพงศกร ทุมโคตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงพรพิมล รีรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายพัชรชัย กรมทำมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงพัชรา จำปาทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายพิพัฒน์ พลซา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายพิสิทธิ

์

เติมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อะนุอัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายภัทรพล อาจหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงภัทราวดี คงทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายภาณุพงศ์ มีบุตรสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงภาณุมาส โสดาวัตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายภานุเดช กัญญาวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายภานุเดช แก้วมาตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงม่วงอิน ทองจุไร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงรัชธิชา พลรัฐธนาสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายรัชพล เมฆอำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงวรรณชนก พลบูรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวรรณดา ชาสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงวรวี วะโรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายวัชรพงศ์ ศรีบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายวาสณะพร ถาบุญเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายวิฑูรย์ อาจหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงวิลัยพรรณ นำพวก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงศิรินธร รอดประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ วงค์จูม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายสถาพร อาสาน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๑
เด็กหญิงสมปรารถนา

คงปราณี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายสักฤษดิ

์

ศรีพาชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แยบคาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา อินทรประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงสุนะวดี เมืองราช
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุนิสา มูลสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุภาพร ฐานะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงสุภาพร อาสนานิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสุรีย์ สีเหลียมงาม

่ ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายอดิศร โคตะคาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงอภิญญา เจริญสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอรปรียา จุลเนตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงอริสา ภูกองชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงอุรารัตน์ บุญธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์เส
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมานันท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ วิเวก
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกีรกิตติ สร้อยหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงกุนลณัฐ สีลานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายคชรัตน์ หรสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ วรนุช
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายจิรายุ แก้วสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายจิรายุ แวววงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายชลชาติ ยมลาสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงฐิตานันท์ คาวารี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายณัฏฐพล ทวีทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โสจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงณัฐนิช หิรัญชวโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์ชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนารินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนพัตร์ จันทลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพาเรือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงธัญญภรณ์ โสนะชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายธีระพันธ์ จันทร์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายธเนศ อุดทังไข
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายนิตินันท์ อุลานันท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายปารณัท เดชงู
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สงวนศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงปยดา ตาสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงปยะมาศ คำกุ้ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ คำวิไลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายพงศพัฒน์ วิพิมพ์สุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ แพมไพสงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายพิสุทธิ

์

เอกบุญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยสีทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงภาวินี สังกรณีย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงมนทกานติ เย็นวัฒนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายวรรธนะ บุญอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายวรศาสตร์ ศรีวิชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายวริทธิ

์

แสนพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สุปญญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีดาวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์ ์

นากรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวุฒิชัย มูลเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงศรัญญา ชาวบางงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

กิงจันกลาง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงศิริกัลยา ขุนบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงศิริยากร ราชโยธา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญแสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายสุที ไชยมาตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีอรพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุภัตตรา โสดาวัตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงหทัยชนก เรืองพุทสาร
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงอรนภา นนธิสอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ จันทร์วิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงอิสรา พนาพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ฝาผล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงเสาวณิต ทิพเนตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๗๙๙

นางสาวกานต์ทิตา พลวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงจริญญา มันยืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๑

นายจักรพงศ์ ถาบุญเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ชมภูวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๓

นางสาวจุฬารัตน์ แก่นหามูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงชุติภา พิมพ์โคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๕

นางสาวฑิตฐิตา ศรีเสริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๖

นายณัฐวุฒิ เจริญเขตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๗

นางสาวธนวรรณ ทรัพย์แก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๘

นายธนวัฒน์ พลท้าว
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเกิน

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๐

นายธีรพัฒน์ สุภาพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดีพลภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๒

นางสาวนันทิกานต์ แก้วมาตย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๓

นางสาวนิภาพร ศรีภูธร
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๔

นางสาวปณิดา กันหามอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๕

นายภูมิสิทธิ

์

ฮาตวิเศษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๖

นางสาวมณีรัตน์ บำรุงสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๗

นางสาวมนทิรา แสนเห็มทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๘

นางสาวมลฤดี เอียมเวียง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงมัลลิกา คำควร
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงมัลลิกา แสงภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๑

นายรณชัย บรรพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงรัฐนีย์ รวมไทยสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๓

นางสาวรัตนา บัวติก

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงวรรณนิภา สิงห์น้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๕

นางสาววรรณภา ศิริกัญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๖

นายวินัย วงศ์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๗

นางสาววิภาวนี พิลามาตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๘

นายวิศรุต ประทุมชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๒๙

นางสาววิไลพร พลเขมร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๐

นางสาวศศินา ทองเพชร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๑

นางสาวศุภานัน ภูสอน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๒

นายสุขสันต์ ใจไว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๓

นางสาวสุจิตรา ทาสโก
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๔

นางสาวสุดารัตน์ นามมุงคุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๕

นายอัคคเดช นามรินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๖

นางสาวอัญชลีพร สำราญพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๗

นางสาวอาทิตยา สระแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๘

นางสาวเปมิกา วงศ์สุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๓๙

นายกฤษดา ศิริโอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๐

นางสาวจิดาภา ศรีนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๑

นางสาวชนาพัฒน์ พันธุ์คะชะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๒

นายณรงค์ฤทธิ

์

โนคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๓

นางสาวทิพวรรณ ่อ่อนโพธา
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๔

นายธวัชชัย ศิริกัญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๕

นายธีรพนธ์ ใจเทียง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๖

นางสาวนฤมล นามมนตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๗

นางสาวนันทิยา สระผม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๘

นายนาวา จำปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๔๙

นางสาวนำหวาน พลตือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๐

นางสาวปภาวรินท์ ปริสาวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๑

นางสาวปภาวี สุนทรวรวิทย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๒

นายปรมินทร์ ดวงมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๓

นางสาวพรทิพย์ วงษ์สิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๔

นางสาวพวงชมพู เชือคำฮด

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๕

นายพสุทร สงวนศิลป
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๖

นางสาวรุ่งพร ภูมิพักตร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๗

นายวีระวุฒิ พันธ์ตู้
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๘

นายศรายุธ ขุนภิรมย์กิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๕๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ถาภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๐

นายศิวดล บำรุงภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๑

นางสาวสายชล ขอบทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๒

นายสิทธิชัย มะแพน
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๓

นางสาวสุนิษา โคสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๔

นางสาวสุริย์ศรี ตังสกุลวิโรจน์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๕

นายอภิสิทธิ

์

อุดชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๖

นางสาวอรพินท์ สายซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๗

นางสาวอัญชนา มูลพลึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๘

นายอิสระพงษ์ ทองโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๖๙

นางสาวเบญจวรรณ สัมนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๐

นายเรืองวิทย์ สาขา
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๑

นายเรืองเดช กันหามอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๒

นายชัยมงคล เสนาจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๓

นายฐิติวัฒน์ สุรินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๔

นายณัฐพล สมมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๕

นายธนพล อันทะมาศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๖

นางสาวนัฐมล ห้วนเซ่ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวนัทธกานต์ คงระวี
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๘

นางสาวนิภาพร คำโสภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๗๙
นางสาวปฏิญญาภรณ์

บุญสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๐

นางสาวปณิดา คำโทพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๑

นายภานุเดช ประดับวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๒

นายศรายุธ สงวนศิลป
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๓
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุดบอนิตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๔

นางสาวสมิตานัน ภารประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๕

นายสหรัถ ชาติมุลตรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๖

นายสัจจา ชัยแสนพา
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๗

นางสาวสุกัญญา จำงูเหลือม
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๘

นางสาวอัญชัญ สงวนศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๘๙

นายอัฐพล มูลสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๐

นางสาวอารียาพร แก่นจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๑

นายอิทธิพล มีหวัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๒

นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๓

นายเจตุพนน์ ศรีภูธร
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๔

นางสาวเบ็ญจมาศ ต้นกันยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๕

นายเมธี ศรีอุทธา
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๖

นายแทนคุณ หมันเทศมัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุทธา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายปติ ประทุมมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายตะวันรุ้ง ศรีดาหลง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายธวัชชัย ดาทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ แสนเห็มทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายกฤตพงษ์ แสนสัญญา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงกฤติกาล มุทุสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงธิราพร สมสูง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายธีรเดช ภรรยาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงนันทิชา แก้วดอนญวน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายนิธินันท์ อ่อนอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายปุณญพัฒน์ สุปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงมันทนา พัฒนสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายอนากร แก้วดอนญวน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ ตันศุขะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงโมนิก้า โบรีสลาฟสกี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายกฤษณพงค์ โสทะรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญไพโรจน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีมันตะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โลเคนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงนภัสกร พละสาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายปรินทร ลาดพันนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ต้นกันยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงรตินา โชคนิมิตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงลักขณา แก้วดอนญวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายวัชรากร ศรีภูธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายวิศรุต เมืองทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายวีรภัทร มะโนสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงศิขรินธร บำรุงไร่
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงศิรประภา คำทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายศุภวัฒน์ พัฒนสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายสุระศักดิ

์

ศรีจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายอนุชา พูลขวัญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงอภิชญา ทองผา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายอานัส รักซิโร่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ บุญทิสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงเปรมสินี ศรีวอุไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงเยาวเรศ มันยืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ กองบัวใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายชัชพงษ์ ภานุเวศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายทศพร ปฐพี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายนลธวัช
พิมหาญทวีทรัพย์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงปรางค์มณี สรสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงปญจภรณ์ ตันศุขะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพงษ์ขพัฒน์ ม่วงศักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายภัทรธร ศรีภูธร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงยุพาพร พรมพิทักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงวรินทร บุญอาจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงวิชญาดา สีธงชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายศุภชัย ประเสริฐสัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายสรรเพชร โสดาวัตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายสิทธิชัย หงษ์วิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุทธะสุริยะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายอดิศร เกษมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงอรทัย หมีกุละ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ รักซิโร่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงชลธาร อะระยศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์วิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สารสม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงนภัสสร ประสิทธิวัฒน์

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงปนัดดา แสงกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงปทมา จันทรา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายพงศกร สุวรรณจรูญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายพิทักษ์ ดอนซุยแป
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชแสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายสุริโย รัตนวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงอรปรียา รัตนวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา มุทุสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายกิติตพงษ์ วรรณสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ประสิทธิวัฒน์

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงจันทร์ทิมา บุตรดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงปยะฉัตร ชารี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงมนทกานต์ บุญศรีพิรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา เหมนุช
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงกวินธิดา แพนพา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายคณิศร โสภาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายจักรพรรดิ ทัพลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ฤทธิแก้ว

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนริศรา ปญญาฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงมยุรินทร์ แก้วมาตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงศลิษา โนคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงสุภาพร ประทุมทอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงอักษราภัค พรมพิมพ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงเทวิกา รัตนพลที
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงเพชรสุภา เงางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงสุธิดา อาจหาญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุภาพร สายเพ็ชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ชัยนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ทองทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายบุลากร ถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา พิณเพ็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายพลากร มูลมณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายพีระพัฒน์ กัลยาณมิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงภัทชรินทร์ ดรวิชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ โสคำแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายรัชภูมิ สิงห์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงวรรณกาญ นามวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวัชรพล ตุ้มทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสมิตานัน แสงเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงสุชานันท์ วิเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอรวรา ผาเลียง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตานา วัดโพธิพงษ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ วะโรง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดวุฒิศิลปชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงรุจิรา ไชยปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดวุฒิศิลปชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงวรรนภา โสภาศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดวุฒิศิลปชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ โนนมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดวุฒิศิลปชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดวุฒิศิลปชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายคุณวุฒิ จันทร์ขาว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชินภัทร ชำนาญกาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายวิชชา บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ สอนเฒ่า

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายวุฒิชัย มณีชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงพรรณวษา กัญยารัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝายหิน วัดอิสานสามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายฉัตรดนัย ภูพลผัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงชุธิตา สิงห์โคตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายนวดล มงคลเคหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงพรพรรษา โสภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ดุจสนิท
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายวีระพล ใจซือ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์คำจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายเด่นภูมิ ทานทุม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงเมธาวดี เคนอินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายณรงค์เดช แผลติตะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายภีรภัทร โคตรสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา สร้างการนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายอนุภาพ อุทัยสาวัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๔ เด็กหญิงเด็กหญิงปนัดดา

นามวงษา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงกัลยาณี จำปา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายกิตติธัช คำบอนพิทักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงจามจุรี โกมาลย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายณัฐพงค์ สุชัยสงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พันเพ็ชร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงณัฐพร ทยาธรรม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธนัท มาตรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายนัทธพงศ์ พันธะมุย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงปณิตา มูลดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายวชิรพล มูลเพ็ญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายวีรภัทร มิละสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงสุวนันท์ พัทสิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายอินทรวุธ โพธิจาน

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายเตชินท์ แถลงการณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๓๙

นางศิริเพ็ญ สังคพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายนิธิภัทร หอมสมบัติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สืบสิงคาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายธวัชชัย ชาวจันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพรนิภา ดอนชาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายศราวุธ จันทิมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายศานติ จันทร์ทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายศุภชัย นามจันที
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายชลันธร นัดดาวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายต่อตระกูล บุญวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๔๙

นางเสาวณีย์ ทองพุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายปุริศ ศรีเรือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายอภิชาติ นรแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายวรุฒ ชินโพธิคลัง

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายนฤนาท แสงคำมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายปฏิภาณ จำปาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายอธิวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายพีระพันธ์ สุทธวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ คำชัยนน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายณรงค์ คุณผล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายทินกร แสงลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายนนทกาล พิมพ์เลิศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายอนุพร พลโคกก่อง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ จันทะบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงกุลธิดา คำชนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงธัญชนก แสงศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พรมประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงไอยดา ภูขะมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงปญฐิญา ทองชมภู
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงกนิษฐา นาบง
๓๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงนริศรา มัครมย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงจีวอน อม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกมลชนก คำพิลาโสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายณรงศักดิ

์

วงษ์ใส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายวันเฉลิม ชาวประชา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายคณาธิป ทองคีรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายธีรชัย โฉสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายเทวนาถ แก้วพิมพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายภัทรดนัย แก้ววิเชียร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แพงแทน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายปญญา ศรีจันทะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายวีรากร นามะโส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายอัษฎากรณ์ จันจำรัส

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

พันธุกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายเจษฎา พลสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายชัยณรงค์ คงสมบัติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงภัณฑิลา รักนำเทียง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงวรันธร คงชัยภูมิ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ โพธิสูง

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๘๙ เด็กหญิงทินประภาพร
ดวงจันทร์โคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงดารินทร์ นิลปะกะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงพิยดา เอกกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายสุปญญา สุโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายนราทร ชัยทัพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองคีรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายณัฐพล น้อยเพ็ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายพีรภัทร สินค้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายธีราทร สงครามภู
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายภราดร พลเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา เอกทัศน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงปฏิมา ชาญศึก

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ์ ปานรอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงธิติยา เถือนดา

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงปทมา ตะโนนทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงปริตานันท์ หลวงเรือง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไทยซ้อน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสงปญหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์ หารสุโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงณัฐฐณิชา ผองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิกุลนำเทียง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงกันยากร สว่างจิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายอานนท์ จุ้ยวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายณัฐพล อินงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายปยะ โพธิรุกย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายประกาศิต พรมคุณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายธนพล ภูถมดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอำนาจ ภูมี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายวัฒนา สุนสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายฉัตรมงคล ทองเหล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงปริยากร ยงอาหาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงปณฑิตา ขานอ้น
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงวิภาวินี ปดชา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงมุทิตา เข็มทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงฐิติยา พลพุฒ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงกาณิกา จันทร์บุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงพลอย ดอนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงวิกานดา รัตนนัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงวิลัดดา แสงลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงอรวี สินสอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงชัญญาภัค ปนพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายภาณุพงษ์ หงษ์พรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภูชิต
(อัครา)  ปานพายัพ ๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายวัชรพล วิถารพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายวรวุฒ คำหาญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๔

นายศราวุธ สีแก่บ้าน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงธิดาพร คำชัยนนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงพิลาพร อันทะนัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอธิวัชร์ คลืนแก้ว

่

๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายบุญมี ขันชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายพีระพงษ์ สุทธิวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงดวงกมล สาครขัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา วงษาศิลปชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ภิญโญทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายมงคล รัตนเสนศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายยุทธนา พลเคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายกฤษณะ คำชัยนนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายอัษฎาวุธ โสภาศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายณัฐกานต์ ทิพฤดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายธีรพงษ์ โฮมแพน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอดิศร ภูพันไร่
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ ปรีเปรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงปยรัตน์ สามลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงภารวี ไชยศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงมาติกา นามภูมิ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผสมพืช
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา ฝาฝน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๗

นายวิชัย มันยืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๘

นางสาวปวีณา กองศรี
๒๑/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายชลิต สุขใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายคมสันต์ เกษทองมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายชาญกิจ สุวรรณผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายภัทรพล ชัยสงฆ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายนฤดล สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายจรัญ สิงห์อุดม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายจิตติพัทธ์ จันทร์ฟาเลือม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงศุภิกา นามบุตรดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงจิราพร ชัยสงฆ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๘
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

ทีประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ภาษี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงณัฐริกา ไชยศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงณิชา คำชอบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายรัฐศักด์ พิณพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ หลงหนองคูณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงปนัดดา บัวสนิท
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรียาโง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายเดชา อนันทะสิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายโชคชัย ชารี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายนฤเบศร์ ขุนเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายปภังกร รากนำเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายวาชิต กลินหอม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายสิทธิ ภาโนมัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายอิทธิชัย สีแดง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายวัชรพล จันทะวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายสุกลวัตร นันรัสมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

รัตนสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายจิตติกร สุดสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงมลิวรรณ หงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงวันวิสา สาริพนม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงเอมอร บุญปอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงฉัตรพร กุลเกส
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงอริยา จำปาศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไม้กระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

แสงทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายประกาศิต โกมาลย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายวัชรพล สุวรรณดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี ฝอฝน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงพรชิตา แยบไพคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๘

นางจำรัส บุตรพรหม
๐๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๑๙๙

นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๐
นางวีระพร เอกทัศน์

๓๐/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๑

นางพูลพิสมัย นาสุทธิ
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๒

นางนวลละออง อุ่นทะยา
๒๐/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๓

นายต่อพงษ์ จันท์ชมพู
๒๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๔

นางสมเกียรติ ไชยหาญ
๐๗/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๕

นางอาภัสรา กัสโป
๒๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๖

นางสาวศิริกุล มาลาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายพัชรพล ทองอ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายวรพล สันทวุฒิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงพัชรพร ทองอ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายชนะกรณ์ บุตรโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายยุทธการ ทีฆะพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงจินตพร เรือนปญจะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอรัญญา แสนพล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายชินวัตร มีศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สีอ่อนลุด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิวันนา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายศุภวิทย์ จำปาแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายกฤตวิทย์ นามพรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายชานนท์ ภูพวก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายอานัส เพียงเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สอนเฒ้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงสุรัชยาภรณ์ บุญทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงเกษมณี ศรีคำมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงวันวิสา เสนาพล
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรณี พลวาป
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงหงษ์นภา อ้อยงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงอารยา นามนีชม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงเยาวรัตน์ สายเก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงรัฐธิกรณ์ แก้วพานิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายนัฐวุฒิ กะการดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายมงคล บุญโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายสุมิตร คงเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายบรรจง ภาชะโน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายวิศิษฏ์ ภูจักแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายสุทิวัส เมืองจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงพัชรมณ จันทร์โท
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงอรปรียา เพลินภูเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สอนดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา บางศิลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงขวัญฤดี พัดค้อ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ โยควัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ เฉือยกลาง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงอรนภา บัวซุย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงวรรณภา จุนทร์สม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงทิพย์นภา ชนะโชติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงนันทกานต์ เตคำหันต์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายจีรวัฒน์ สีกา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายณัฐพล มานุบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธวัชชัย แผลติตะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายอนันตชัย บุญสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงกัลยาทิพย์ โยหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๒

นางจันทร์สุดา ซาหยอง ๓/๐๕/๒๕๓๐ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๓

นางสาวพิกุล พาระพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๓๔

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๔

นางสาวญาณัจฉรา ศรีชมษร
๑๙/๐๔/๒๕๓๘

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๕

นางโชติกา โยธากุล
๐๕/๐๗/๒๕๑๘

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๖

นางสาวจุฬา จะโนรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๒๗

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๗

นางสาวขนิษฐา ทองโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๘

นางสาวอรทัย ทุ่มทอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๕๙

นางสาวกาญจนา ศรีปดชา
๑๕/๑๐/๒๕๓๒

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๐

นางประภาพร หลุนบูชา
๑๙/๐๔/๒๕๒๓

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๑

นางสาวประนมพร แหลมฉลาด
๐๖/๐๘/๒๕๓๑

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๒

นางสาวอัจฉรา ทายิดา
๐๔/๐๖/๒๕๓๒

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๓

นางสารศา แก่นวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๐๕

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๔

นายสอาด เพชรสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๔๙๘

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๕ / ๑๖๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงศุภนุช โสดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายสุรจิตต์ พุกหน้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงดารุณี พลเสนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงศิริกรณ์ ราชโยธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงวันฤดี อาจมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ รัตนกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยิมประเสริฐ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงปวีณา ไชยนามล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงมาราศิริ พิมพ์สุนนท์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงวรรณภา สาริยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรตาแสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ วังสังยาว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงอภิศฎา นามวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายกันต์นริศน์ ชันยศิริเดช
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นาคศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงดารัญญา พรมเลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นเวียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อินสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทรเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงจิราภา ดาธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงจีระนันท์ ชัยวิเศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงชุติมา พิมยมาตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงทองใหม่ สมเชียงใต้
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงธนัชชา ภารรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายธันยบูรณ์ ชัยสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายธันยา ชัยสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอุ้ย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงไอรดา ต้นโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงกลิกา สงสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงทัศนพรรณ พาแกคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงทัศนภรณ์ พาแกคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงนำเพชร ศรีสุธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายสุรชัย คงมงคล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายเฉลิมรัตน์ เดชพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงกนกรดา แก้วลอด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พรมเวียง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายนลธวัช พระเรียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงสุนันทา เทชะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายกฤษณ สุเบ้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เศษฐาวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงดลยา สายคูณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงปรานี โตทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายภัทรพล อุดมชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงมณศิริ ถียัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายศราวุธ วรรณโส
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายอนุชิต โสนะชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายอนุรักษ์ โสมคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำลือชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ตันสมรส
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายพิฆเนศ เพ็งวงค์ษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๕

นางสาวอมรรัตน์ เสริมศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๖

นางสาวจิราภรณ์ เทียงตรง

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๗

นางจิรกานต์ พรมไตร
๙/๐๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงอัมพวรรณ จิตราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายชรินทร์ บุญประคม ๐๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๐

ว่าทีร้อยตรีณัฐพร

่

คำพวงค์ ๒๐/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๑

นางสาวรินดา สวนโสกเชือก
๒๗/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๒

นายศุภนิตย์ โภคานิตย์
๑๑/๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ ดิษฐกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูบ้านหม้อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงกีต้าร์ ภาษี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายชิณบัญชร สมณา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สมคัมภีร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายทศพล สายจันทคาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายธนงค์ศักดิ

์

ชัยเอิก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายธราดล บัวพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ สายจันทรคาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ด้วงคำจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงปณิตา แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๗ / ๑๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงปรายฟา เข็มทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายปริญญา ทรายทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายพงศธร โมมะเกลือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงพรรวษา เหลือมกุมมาร

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงพรหมพร เนาโนนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญประคม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงพูนธรัตน์ หล้าลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายวรยุทธ คณาวัลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงศิริญากรณ์ เย็นใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชนิดชน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุภาพร แสนสะท้าน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงอมรทิพย์ จิตราช
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายอัศวเดช บุญประคม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงเกษร ฐานะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา อิมจีน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายไกรสิทธิ ทวิตชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงชลธิชา แก้วแดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายธิติ เกตุศรีนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ สีหะราช
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายวรัญชิต อุดชุมนารี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงกรรณิกา บุดดีมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

นุชชัยภูมิ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายภูเบศวร์ บุญประคม
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พินิจมนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๕๙

นายตรัยคุณ บุญประคม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๐

นายพิเชษฐไชย วงค์วารเตชะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๑

นายวัฒนา เกตุนาค
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงสิตารมภ์ ปานภูมิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๓

นายอติชาต สุขจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๔

นางสาวนิตยา ไชยเบ้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๕

นายวรวุธ โขติรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๖

นายสิริชัย จันเขียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๗

นางสาวสุวณีย์ คำเคลือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๘

นายเกือกุล

้

บุญประคม
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๖๙

นางสาวณัฐพร วงษ์ชารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๐

นางสาวสุกัญญา ปดถา
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายชาญชัย คำอ่อนสา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายณัฐพล จันทรักษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายธนภัทร ละลี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ภูธรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร ภูธรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายนภัสกร สมพร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ โยวะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายพัชรพล กุลสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ เบ้าคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายวชิรา ภูศิลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายวีรชัย บริวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงสุชานาฏ ภายไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายคมกริบ ทิพปญณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายชินภัทร ไกรมะเริง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูพาศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วมาคูณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายตระการ คำอ่อนสา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายทินภัทร แสงจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงนลินนิภา ชมชืนวิทย์

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงนำหวาน ชาวนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงปนัดดา สายแพง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ หมืนผัด

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ดวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงอุบลรดา วงษ์จูม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงกัลญา โสภาศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายจักรพงษ์ โคตรชุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงนันทนา แสนพินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงนิจฉรา ทับธะมาตร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วรัชช่วง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายยืนยง วิบูลย์กุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๒ เด็กชายวิเศษไชยชาญ
กาภูคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายอภิลักษณ์ เบ้าคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายอัคเดช วงสีลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายเจษฎา ช่วยศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายเปรมชัย สิทธิคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายกฤษดา หาญเชิงชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ขันวิชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีลาอำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงมันฑนา วงษาหมัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงรุจิรา มุงคุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

นาสุริน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงสุนิสา กันหาเล่ห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีนรา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายไชยสิทธิ

์

เฉยฉิว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิลาโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายทศพร เทพา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายธนาธร จุลสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายสหรัฐ นามโล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายอนุชา อ่างทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายภัทรพล เรียนไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายลิขิต แสนประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๓

นางเผ่าพันธุ์ อินทรเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา วงษาชุม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงรุจิษยา วงษาชุม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายชินวัตร โสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงปริศนา โทศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายปญญา วงษาชุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายวราธร เขตชำนิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายศราวุธ ภูผาเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงศริญญา จันเทพา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงสุพิชชา ราชบัวศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ สร้อยวิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงเปรมวดี ภูเทียมสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันนาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๖

นายอภิสิทธิ

์

ธานี
๐๘/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สมศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงชนาภัทร พรหมเมตตา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี ส่งสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมะณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณ์ทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงธีราภรณ์ ข้อไผ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงนรีรัตน์ บุญแจ่ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงนำหวาน อ่างยาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงปณิตา ประทุมชมภู
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายประจักษ์ วิระคุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายพิชัยยุทธ เสาร์คำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงพีรญาณ์ ศรีสอนมณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายรพีภัทร เฆ้ชนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แซ่เตีย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายศตวรรษ ศรีอินทร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

โคตรท่าแก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี หาญเชิงชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ กันทะกูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๕

นายพิรเดช โพธิสาร
๑๐/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๖

นางปนเพชร บุระสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๗

นางวาสนา พรหมเมตตา
๐๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๘

นางวัชรินภรณ์

ั

บุญรินทร์
๑๒/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๕๙

นายวัลลภ เสาวรส
๐๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๐

นางพานทอง หาญดี
๑๕/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๑

นายบรรชา งามใจ
๑๘/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๒

นางพรสวาท ดรครชุม
๐๓/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๓

นางประสาน แวววงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๔

นางอุดมลักษณ์ ประพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๕

นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา
๑๒/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๖

นายวีรชน วิเชียรดี
๐๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๗

นางสาวสุจิตรา เสนาวัง
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายทรงสิทธิ

์

บุตรวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายธนพล คำธร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ไพรตืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงปารียา ไชยสนาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายพรภิรมย์ กอแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์ธานี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์แสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๑ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายศักดา แหล้ปอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายสุรสิริ ศรีสรมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงนงนภัส โสมคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายนวดล สูนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีบุรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิภพภัทร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบัติหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายอังกูร แก้วม่วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช บุญฉวี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายภูชิต กุลนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๕ ว่าทีร้อยตรีกฤษฏาพันธ์

่

จันทร์ปญญา
๐๖/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายปฏิภาณ โพธิอยู่

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา ดอนเสนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๘

นางทัดมณี ขันขวา
๒ / ๙ / ๒๕๐๙

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๘๙

นางหยาด กัปโก

๖ / ๑๑ / ๒๔๙๕

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงจารุพร ภูเพ็งใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงชยานันต์ ก่อแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงธวัลยา ทวยมีฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายพรประจักษ์ ภูพันทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงศุภาภรณ์ หาญเชิงชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงสุภิตา ฤทธิศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายสุริยา ภูพันทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายอนุรักษ์ สร้อยนายาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงอรทัย ใจคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงอาภาภรณ์ วงค์พิมศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายเกริกกำพล พากเพียร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงกัลยา โคตรสงคราม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงจณัญญา ภูแข็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงนภาพร อินทรเพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายนิธิพร อินทร์เพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายพลทัต กลันภู

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายพีรพล คล่องแคล่ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายวิทวัส พาแกดำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายสุติพัฒน์ ภูไวย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงสุภาพร อรัญมาลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงกนกพร อนุอินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงกุลวดี โคตรสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงจีรวรรณ ภูไวย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ นามวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายนพชัย กลันภู

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงนภาวรรณ สีจันโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายนันทกร กลันภู

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายพงศกร ทอนสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงพรนภา แม้นศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พร้อมสมุทร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายพิบูล มูลทิพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ มางิว

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงศิราพร ศรีศักดิเพชร

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายอนุชา ช่างปรุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายเกศราวุธ สุวรรณท้าว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงเวนุกา หงษ์จันภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงโศภิตา เฮ้าวัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๗

นายณัฐวุฒิ มางิว

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๘

นายนนทกานต์ เชือตาอ่อน

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายนภัสกร ชาติแพงตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงนิตยา สีตาแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๑

นายพงษ์สุรีย์ ศรีภูธร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงพรนภัส โสประภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงพรรณนิภา จอดนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงพราวพิลัย โคกทวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สินธุวาป

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ แก้วหาวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงศรินตา พนาโพธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๘

นายศุภชัย คามตะศิลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๓๙

นางสาวสุภาพร สุวรรณบล
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดอนศิลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายอรรถพล แสงโยจารย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงอริสรา มาเห็ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๓

นายเจนณรงค์ สง่าเนตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก่นทา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๕

นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
๐๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๖

นายเวิน อ่อนพิมพ์
๐๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๗

นายวีระศักดิ

์

เหินสว่าง
๒๒/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๘

นายชัยพิทักษ์ ภูเขม่า
๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๔๙

นายทีฆายุ แสวงเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๐

นายพัชราภรณ์ อรุณา
๒๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๑

นางสาวอิงอร เนืองชมภู

่

๐๔/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๒

นางปยะนุช อ่อนพิมพ์
๐๔/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๓

นางอุไร หาญเชิงชัย
๑๘/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๔

นางณิฏยาภรณ์ ศรีเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๕

นางสุภาวดี สมเทศ
๐๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๖

นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิทา

์

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๗

นางสุพัชภรณ์ อรุณา
๑๔/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๘

นางสาวนนทพร ภูเพ็งใจ
๐๒/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๕๙

นางทรัพย์ทวี พาสส์
๒๘/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงกิตสุดาพร ศรีแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายขวัญชัย คุณต่าย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายนนทกานต์ ปานภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายณัชพล สีสอน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายภูวนัย สุวรรณบล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอนคำภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงกิติญานันท์ คำศรีจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกิติยา บุญประคม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงคุณัญญา ไชยเบ้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายชยพัทธ์ พรมพลเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงชลธิชา คงช่วย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๑
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

วิภพโสภณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงดารารัตน์ ชมภูราช
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายต้นตระกูล ยางศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายทยุติ ดวงจำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงทวินันท์ โนวังหาญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายทินกร มุ่งแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายธนกร ปุมสะเกษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายธนกฤต พันธวาณิชย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วโสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายธนวุฒิ นาทันเริม

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายธนานันต์ หยัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงปรียาณัฐ วะจีประสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา พัวตา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงวรารัตน์ จันคามิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงวิรินทร์ญา ไชยลือชา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายวีรภัทร สลับสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงศิริบุญญา เย็นอารมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงสรรค์ศนันท์ สิงหสุรศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงสุธาสินี หนูสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอนันดา กัณหาเล่ห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงกชพร กิติพิชยพัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ประพันธ์พินิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงกานต์ชนก แก้วพลงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงจรรยพร ฤาชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงชนาภา ลาดบัวขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงทิชากร วิเศษสุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงธนัชชา หาญดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช ชัยเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงผุจสดี นุชชัยภูมิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงวิชญาดา การะถา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงวิชญาดา ธานี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงวิยดา โบราณมูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายศรายุทธ แสนยศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสมวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายสรชัช สีหาราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายสัณหณัฐ ขันขวา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายสัณหณัฐ นันทะจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายสิรภพ กุดทิง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา นารี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา บุญภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงสุพิชชา อินทรเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงหฤทัย คำเรืองศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงอนัญญา จันทรหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงอรณิชา ร่องบอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ ซุยทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายอิงครัต
เบญจประยูรศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงอินทิรา เพียวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงเพ็ญสุภา มังคูณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายเอกพล เตือนจันทึก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายโชคอนันต์ ไชยสงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงกฤติกา หะนุมาร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงกัณนิกา สามา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงกุลสตรี แฮดอินตอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์ประเทศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงจีรวรรณ มาตุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายชนพัฒน์ ปาระแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วน่าน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายทัชชานนท์ ศรีเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงธนัชพร ประแดงอ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร วิลัยลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายธีระชาติ ลาดบัวขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายนันธวัช กองทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงนิภารัตน์ กุดทิง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุนิตา มาสำโรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายกฤษฏา ทับทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงชริดา บุญยู้
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายพงษ์เพชร แก้วนารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงฟารุ่ง จำวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่อึง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงวิไลพร วิริยะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิศดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายสุพัฒน์ เหล่าดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี สีนวนแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายสุเมธ ปตนาถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายนพรัตน์ จุฬา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงปภาณิน พิมพิสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายภูวดล พลนามอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ หวันลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงอทิตยา แผนพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงอริศรา สูนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงอาริยา สูนทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา จำรัสจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายธีรชัย หงษ์พรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายศราวุธ ขันวิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิริเปยมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ มุ่งใกล้กลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายเทียนชัย ใจซือ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ มงคูณวัด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงพรชนิตว์ เตียคำ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงภัคธีญา ฝายบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายศรัณยู บุญโยธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายศิวัฒน์ วงษ์มา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ วิเศษวิสัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายเฉลิมชัย ศรีมะฮงนาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายกฤษดา นามลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ หัวคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายวีรพล วงศ์สิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายสหรัถ สระบุรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายอดิศร ศรีคูณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายเจษฎา มูลสาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายเสกสรรค์ รัตนวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงปฐมพร แก้วขันตี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ แสนพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วประทุม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงปภาพิชญ์ แซ่ลี

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงรินรดา น้อยทา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญประคม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายภาณุเดช เตียงพลกรัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายสิทธิชัย ศรีคูณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายอติยะ บัวไข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายอนุวัต น้อยทา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ดวงคำจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงเกียรติสุดา ศรีคูณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงคัทรียา ศรีจันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไชยวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงไพลิน แสนพิมพ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงมัญชุพร แก้วขันตี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ
แก้วประเสริฐทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงกฤษณา ศรีวงษ์สุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายกันตพัฒน์ คำมูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงจันทิมา ผาบสิมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ตุดถีนนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายชานนท์ ทองบุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงณันทพร จำปาหวาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายทินกร กัณคำภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธวัชชัย ไทยม่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ ศรวิเศษ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายธีระวัฒน์ มณีโชติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงนภัสสร อุดชา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ปดถาวะโร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายพีรทัต ชมภูโคตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายพีระพล เดือนแสนพุฒ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงมะลิสา กำจำปา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงรุ่งมณี ศีรินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายฤทธิเดช อุปนันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายวีรภัทร คำมูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายวีระพล พงษ์โคกศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายอิทธิพล สลักศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงอุษา ทองบุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงเกวลิน ระวงษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายเกียรติชัย ชัยมงคล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายเตชนิธิ อ่อนเหล่า
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ภูผาบาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงธิดาสวรรค์ ชุมคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงนาริศา ลากุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายปราโมทย์ สมทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงพัชรมัย ใจคุ้มเก่า
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญนาค
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา จงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายภานุศักดิ

์

สมนึก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวราวรรณ คำบุญตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวิชญาดา ธรรมอัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุทินา สุริยวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ระวงษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงสุภาพร กองทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายยงวิทย์ จำนงค์พิพัฒน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายกฤษดา สามหาดไทย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายจิตตพล มาพะยืน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายจิรภัทร คำโคตรสุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ระมุลตรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงชญานี สมภาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงชลิดา ศรีจันทรดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดวงหงส์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายณัฐพล บังจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ คำผาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงณัทธิชาพร เตินเตือน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายตะวัน ลาดวิเศษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายธนกฤต ทองขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายธนาคาร คลังกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงนภาพร ธิราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ดอนบรรเทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยพิมพ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ฉิมศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงปรีญาณัฐ ปองทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงปาริชาต ไชยพิมพ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายพรเทพ แก้วกาหลง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ สาหัส
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายรัชต์พล พัดทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สมวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีหมอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงหะดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงสุภัคจิรา ศักดิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสือโคร่ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายอนวัช แสนพุฒ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายอนุชา จันทิมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงอภิชาญา ธิราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงอารียา วิเศษดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายเจษฎา สระบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ บริจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงกัณฐิกา เหล่าชิงลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุนทมาลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงณัฐธิชา สุขขา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ตาดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายทิวัตถ์ เทียงตรงจิตร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายธนกร กุลวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายนพรัตน์ หินวิเศษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายนฤเบศ สินเธาว์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ พรมเพิก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงปาลิตา ไชยพิมพ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายภานุศิลป ศรีธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายภูริภัทร ดวงหงส์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงรัตติกา แก้วขุมเหล็ก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายศักดิชัย

์

ตรีคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายสิทธิกร ชืนสบาย

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายสิทธิยา สามหาดไทย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา นาคา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงสุภาพร สีอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายอนุชิต ธนูทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายอนุวัช เห็มทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ กุลนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายอภิสิทธ์ สอสมิง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงอริสรา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายอิศรา พิมพ์จำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๖

นางสาววนิดา มากเวียง
๑๓/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๗

นางสาวอุณารักษ์ โยวะราช

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวพิชญา โทนาสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายกิตติกร พิทักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายธวัฒน์ชัย สมบัติหอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ชัยสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายปฤษณะ งามหน้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงพรไพลิน ทองนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายวิทวัส ดวงพระราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา อุปปด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงอุษาพร ทูลแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงนำผึง

้

หาญธงชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงปวีณา วิชิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงอัจฉรา เขียวหนู
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายไพโรจน์ สีเจ้ยวะระ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงคคนางค์ พิมลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพ์สอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สามหาดไทย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สีวงศ์ตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงนริศรา จำปาอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงปวีณา อาลัยรัก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายพงษ์ศกร เจริญเวียง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงพิสมัย โสภาวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบูรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงสายรุ้ง สอนสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงสุภัสษร วรสารศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายนวพล นาโค

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงมัณฑิตา เกษอุดม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายวัชระ วิชิต
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศราวุธ อากานิตย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงเบญจมาศ โสเมือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงชนนิชา แก้วสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายนที ม่วงมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงปริมริดา วรรณศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายวรยุทธ จันทร์เอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายหัสกร มะโรงรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีบัว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายกฤษฏา ภูกะเณร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายจิรโชติ วังศรีดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงมณียา พิมพ์เห็ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงรัญชิดา รวดเร็ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คนลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายลัทธพล ทุมสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่ศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายกฤษณพล เกตุมาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายชาญวิทย์ สียา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายทศพล คงแสนคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงทานตะวัน โพธิปสสา

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

ใสชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ บัวบกหวาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายประวิทย์ ยโสธรา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงอริสรา ตากิมนอก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายเทพบดี คงแสนคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายกฤษณพล เดชศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายจิรพัฒน์ แสนจำลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงปยธิดา ศรีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงวริษฐา จอกน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายวสิษฐ์พล โมฆา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงวันดี บุญทับยาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายสราวุฒิ อหิงสะโร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายสิทธิชัย เอ็มอยู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายอดิศร สุริยะธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายอนันตชัย อินทรเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายอนุชา ทองสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายอนุชา แสนจำลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายเกรียงไกร ทุมสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายเจษฎา พิมพ์หาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงไอริน โสภาศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๕

นางรัชนก คำพระธิก
๑๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๖

นางสมสมร อินทรเพชร
๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายชำนาญ ศรีขวา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายสิทธิพร ฝายปาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายอภินันต์ สีโสภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๒ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงจันทิมา ปูหลุ่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงสุพินญา เอ็มอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงกิตติกา มานะศิลป
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กวางคีรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายชนะพล จันทร์เต็ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายธันวา คำโมง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงนวภร อ่อนพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงปญารัตน์ ธวิชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงพรระวี ประดับศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายพีรวิชญ์ โพธิดี

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายภูริภัทร์ สุรมะณี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายภูรี พูลพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงรวิศรา บุญรอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงวริสร แสนผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายศรายุทธ สมใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงสุชาวดี พรมลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงสุภาพร จันทจร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายอดิศร ทองเหลือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ ธวิชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงอริสา โคตรศรีวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงเมธาวี ด่านอุดร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายเอกวุฒิ โต้เพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายทินกร ทีบ้านบ่อ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายธนภัทร จันชาดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายธิติวุฒิ ชัยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงปยธิดา สอนวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายภานุกร พลงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายอดิเทพ คำภาจุม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ อัคคะนิมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายคณาธิป สุวรรณบล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายธีรภัทร สีหายัก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เสมเหลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายธนภูมิ รินทะนุง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โรจนาภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผุยสีทา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๓ / ๑๖๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายสัตยา ไชยเบ้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายอนุกูล ไชยเบ้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายอภิชาติ อินเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงกวิตา ดาดาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายวีรภัทร สุนทรแต
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายสืบศิริ ศิริโอด

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุตดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายจตุพร สุขใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายชนะชัย เสนาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายชินวัตร เดชะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงบุณยนุช สุระพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายประพล สอนเต็ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงภัทราพร วรวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายภานุพงศ์ เศษสูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงภาวิดา ขุนพิลึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายรพีพัฒน์ ค่อยชัยภูมิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายวิชัย จันทร์ชาฎา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงกสิณา กุลสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงจิรดา บุปผา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ธาราภิบาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร เทศสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงปริชาติ พรมหล้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงมานิตยา ฉลาดคิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมมาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายสุวิชัย พรหมมาหล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา เทวพิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธนบดินทร์ ทรัพย์สมบัติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ ยางศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายธนากร ดาขัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงวรัญญา พรมสุรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงวริษา วงษ์ไชยยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายวีรพัฒน์ พรมดวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงสุภาพร วรจักร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีจันทร์โท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๔ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงแพรพรรณ สมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายไกรวิชญ์ สุดใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายเพ็ญเพชร เคนโคก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายกฤตภัค แสงจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายกฤษดา ลำภาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ทุมนานอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงจิรัญญา เข็มทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงญดาพร เหลือล้น
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงณัฐชญา โพธิษาวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงธัญวรรณ นวลน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ มาทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ เสตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงปภาดา จันทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงปยฉัตร ดีเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายภาวัช ณีระจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายวันเฉลิม ประทุมเจียม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายวุฒิชัย บัวระภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุชาดา เทอนสเกด
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงกนกพร อุปนันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงจารุณี ทองดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงพัชราภา กรรณลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงจิตรานุช พรมตู้
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงจีระนันท์ พงษ์สิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงณัชชา ขานโฮง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงมาริสา กำลังทวี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายสุรชัย กรรณลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายวรากร ศรีลามา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงสุชานาถ สุขแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมพลเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงกรชวัล ชำนาญพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงนิดา นันเปง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงนิตยา ศรีลาพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงพิยดา โคณบาล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภูพาดทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สมใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เวียงสมุทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทร์เขียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร ไทยอ่อน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงปานตะวัน อ่อนสะอาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายพงษ์ธวัช จันทร์เขียว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กรวยทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายพีรภาส ภาษโส
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สุโพธิขันธ์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายฤทธิชัย ไกยราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายวีรภาพ ปานภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ชมจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงศิริวิมล สังสีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ เวียงสมุทร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายไชยวุฒิ เงินจัตุรัส
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงกฤติมา ปะโพเทติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายบัณฑิต ศรีคำภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายปณิธาณ พวงยอด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ วัยศรีแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงผกาพรรณ บุญวิเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายพรประสิทธิ

์

พิณโยวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงพลอยชมพู แสนจำลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายวทันยู คุณพรรษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงวรดา ขวัญศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายสิทธิวัตร แสงสอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงสุนันทา ชมภูพืน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ทึงดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

นรคุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เกตุตุ้ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงณัฐกมล น้อยสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเอิบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายธนภัทร แสงจันทรดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายธวัชชัย คำภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายนวพล เจริญยิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายวชิรพล ฟุงสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงศศิกัลยา แสงหล้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงไพลิน รัชฏพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายปฏิภาณ ปานภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงวาธินีย์ ศรีประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงสใบพร พลเสนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

ดุลย์สอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอรัญญา อินธิแสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญหนัก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงชลธิชา อุไร

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายอยุทธการ ผุยเบ้า

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายตะวัน อินทร์เพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงปรียา อ่อนผิว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงพัทธิตา อินทร์นอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายพิชิตพงษ์ วันทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายพิทักษ์เขตต์ ทองคำภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงมิลลดา ภิญโญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายระพีพัฒน์ อัตเสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายวงษ์วิสิทธิ

์

สมแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายวชิรพงษ์ กลางบุญมา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายวรพจน์ ชำดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงสุธิมา สาที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายอธิการ วงรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายอภิชาญ วิชัยวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงอริสรา โพธิขี

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงอุษมา บุญประคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายไชยวัฒน์ รองจำนงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงกชกร อุ่นอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายกรีฑา ขำชัยภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เศษเท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เศษเท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายจิรเมธ วงรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายฐานวุทฒิ

์

เจริญราษฎร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายถิรศักดิ

์

พาพิมล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ เมืองบาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงปาณิสรา อุ่นอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายพชรพล ขวัญคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงพรชิตา หอมรืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิศรีปตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงพุทธิตา วงศ์สีอาจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายฤทธิเดช ชาติพหล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงลัดดา สุธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายวรินทร คำเพาะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงวิรัญญา โชคสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงสุดธิดา บุญกว้าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายสุริยา บุญมาก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงอริศรา พวงสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๖

นายมนตรี เรืองจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายวงศธร สีทาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ อินเพ็ช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ บุญคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา หาระสาร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงธัญพิชชา พุทธรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เยินสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงศิรดา ใสส่อง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายศุภากร สัจนวน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๕

นางสุดารัตน์ จิตตรา
๑๙/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๖

นางสาวสุภาพร โภคานิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายพิษณุกร ราชบัวศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายชินกร นิลสูงเนิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายธนกร เขตชมภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายปาริวัฒน์ ภูดินดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายณฐนนท์ ธิตะปญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายอภิชัย ราชบัวศรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายกฤษณะ กลางบุญมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงนิรดา ศักดิศรี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ช่วยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงพัชรี ฆ้องคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงวนิดา กลางบุญมา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงสายนำ บางขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงกานต์ชนก สีทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วขัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายปฐวีการณ์ ศุนย์จันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงประภัสสร สิงห์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงปวีณา สิงห์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายภูวดล วังโปร่ง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายรัญชน์ นาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงสุภาพร ฉัตร์เทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ โสดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงกมลชนก ทองก้านเหลือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายชนนชัย เหง้าสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมดวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายพิทยา แสงวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายวิศวะ ดีนาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงสุนิษา ศรีอัดชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายอดิลักษณ์ หาทน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงอดิวรรณ หาทน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายเสกสรรค์ วงษ์คำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงพรไพลิน ไชยจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ลาปาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงภัคจิรา ภูมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายภูรินทร์ เนตรถาวร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายวัชรพล ศรีมันตะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายสหภาพ ราษฎรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ภานิม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชโมคา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงณัฐกมล ศิลไชย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงดมิสา พรมเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญมาก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายธนาวุธ พันเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงธันยธร นาชาลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงนภัสสร แสงค้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงปรัชนันท์ แสงทะนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงปริชาติ สุวรรณศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายภัทราวุธ สอรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงรัชฎาพร ศรีระวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงวรรณิศา ผิวขาว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายอนุรักษ์ สมตัว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงอภิชญา ธุญาติโก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงชุติมา ชนะโยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายณรงค์กรณ์ จรัสจรรย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิศเพ็ญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายมนฑล สุโพธิไข

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายวัชระ เนตรถาวร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงหทัยวรรณ ขันธรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองเหิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงไอลดา อ้วนพรมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงดรุณี แท่งทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงรัตติตา ทีระภาค
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงสุวรินทร์ แสนคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงกลฤดี คันธี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช วงศ์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ ขันธะวิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๔

นางสาวหัทกานต์ บุญละคร
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๕

นางอรุชา ไชยรินทร์
๑๗/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายกิตติภพ เลพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์ประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายชานน ภูวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายณัฐเดช อิปโซ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงณิชา ดามิลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ชุมพร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงนำเพชร ทองบุตรดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงปรียานุช อินทรกำแหง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายภานุพัฒน์ สร้อยวิเชียร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงวรนุช มาตปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ พยุหะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โตนชัยภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายสุวพัชร จิตทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายอรรถพล อุทัยบาล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงเนตรทราย จำปาเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสนพันนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ธงชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงนวนันท์ กระจงจิต
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงนุจรี กุลนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงเกวลี ใจแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๗

นายชูศักดิ

์

ศิริเชียงพิณ
๒๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๘

นายปรีชา หยวกกุล ๓/๗/๒๕๐๘ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๔๙

นายวทิพงษ์ ศรีสันต์
๑๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๐

นายสุธิชัย อุ่นทะยา
๒๐/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๑

นางสุมาลี บุตรหึง
๒๑/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๒

นางฉลอง จ่าหล้า
๑๕/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๓

นางนิตยา ศรีเมืองบุญ ๔/๓/๒๕๑๐ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๔

นางขนิษฐา ศรีสันต์
๑๒/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๕

นางสาวกรรณิการ์ สังฆมณี
๒๓/๔/๒๕๑๒

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๖

นางสาวกนกพร อนุศรี ๘/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๗

นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัย ๑/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๘

นางสาววริสร ศรีหาเสน
๑๑/๗/๒๕๒๒

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๕๙

นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์ ๘/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุระวิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายรังสิมันต์ วงศ์ละคร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายธีรพล สายสิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายกตัญู แสนอ้วน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายจิรายุ เกตชารี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ปญญาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทวีคูณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายธีระชาติ สิทธิคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ มะณีทัพ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายกิตติกวิน รักอิสระ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายธนวรรษ พรมมหาชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สิทธิคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายวิวรรธ ยุงประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงสาวิกา เคนคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงสาวิตรี จันราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประหมู่ศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงปาริตา เข็มอูป
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายศิริโชค รัตนะโรจน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา วิชาจารย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายอาณัติ ไชยรา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา บุพิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายจักรี วังแพน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐพล คำศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีจันทร์หอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายธีรวิชธนิน สุชยานิธิวิเศษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายนิรุช ทิมินกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงปาระวี แสนโบราณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายพีระพงษ์ สงนางรอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา รักพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงนิลดา จันทะศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายจักรภัทร พิเคราะแนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงดุษฎี บุญพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายโชคชัย ผมพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์ตาแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๕

นายบันรอง โปร่งพรมมา ๓/๘/๒๔๙๓ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๖

นายสมยศ ด้วงแพง
๑๕/๙/๒๔๙๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๗

นายสมพร สวนไผ่
๕/๑๒/๒๔๘๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๘

นายล้วน อินทร์ชมชืน

่

๑/๑๐/๒๔๘๕
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๑๙๙

นายสำราญ เคนหาญ
๑๐/๔/๒๔๙๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๐
นายสัมฤทธิ

์

สีหานนท์ ๑/๘/๒๔๙๔ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๑

นายเสริม เคนวงษา
๑๐/๘/๒๔๘๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๒

นายเปลียน

่

สาเกตุ
๑๐/๖/๒๔๙๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๓

นายสมพงษ์ บุตรกำพี

้

๖/๖/๒๔๙๓ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๔

นายบุญเติม ลุนลา ๒/๖/๒๔๙๘ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๕

นางสายใจ ด้วงแพง
๑๗/๙/๒๔๙๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายคมคาย หลานวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงจิรัชยา สุวรรณแสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สิทธิคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงนันทิญา ทาอัว

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายพงศกรณ์ ขุนด้วง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงรัตนาพร อย่างสวย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงวิภาพร ศรีสุด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายอชิตพล กุลศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงธีรนันท์ ผาทองที
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี โอนทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายศักดา โพคำพา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายสิทธิวงค์ สีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุนันทา เสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายอภลักษ์ หาญศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายเอกอาลักษณ์ พากุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายธีรนัย บัวเขียว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายธีรภัทร พิเลิศรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายภัทรวัตร์ อ่อนโพธา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายภาณุวัชร์ บุญสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายมนัส แสนละคร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงศิรินภร สมศรีงาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายสมพงศ์ พรมสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงสุนันชา ชาลีแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอัญมณี แก้วปด
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายเจษฎา พากุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงเนตรปรียา โกมุทธพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงเยาวเรศ ฉิมกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงกานต์ ภูมิคอนสาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายฐิติภัทร์ จันบัวลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายฐิติวิวัฒน์ บุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงดาหวัน นามจำป
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงธิภาพร พลตรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายธีรพัฒน์ มูลประภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายนิรวิทธ์ สุธารัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงนุชปวีณ์ วรรณประเภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงปฐยา เจริญร่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงพัชรี สารทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายภูมินทร์ ติงยะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทุมสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงวิมลศิริ แซ่ฉาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

ควงคุ้ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายสุรชัย นรินทร์นอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายสุรชาติ นรินทร์นอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายองอาจ โคตรสิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงอิศริยา อินทร์เพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงอุไลรัตน์ นนทชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงเมวิกา ประเสริฐสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงไอรยา ราชบรรเทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์สุวอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีผุย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงชุติมา คล้ายเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จงริดมะดัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายธนกร โคตพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายนครินทร์ ลวงชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงพิทติยา เสริฐสาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายพีรพัตร์ พูนสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายยุทธนา ทาอัว

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงวันวิสา กองมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงสร้อยฟา พากุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงสุนิสา แสนนามวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงแสงดาว สังสีมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงกนกกร คุ้มญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายกิตติกร หอมน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงนันทวรรณ กมลพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงพัชราภา ปยะนันท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงภัสสร หยอดดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายมินธาดา คิมจันทรา

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทาวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุญประคม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงศศินา ทองผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา คำหล้าแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายพนมพร ถวิลรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายวัฒนพงษ์ ชัยเสนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายเสกสรรศ์ สังสีมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายทรงวุฒิ ศรีจันสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายปริพัฒน์ บูรณะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

อินทร์เจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เพียแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงฤทัยชนก โสพรมมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หินชัด
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายอนุชา วาดวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงคณาลักษณ์ ศรีจันสา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายจิรธนา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสงอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงอภัสรา จันทร์คูณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายกิตติ จันทร์สม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองโคตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธนารักษ์ สุขุน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทะวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายธีรภัทร ศิริเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายนิพล สุทธิดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายปฏิภาณ เวียงแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วทุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายรพีภัทร์ สุพรมอินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายระพีภัทร พลเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายวทัญู พลซา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ชมภูพืน

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายวิชานนท์ มหาฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงสุภัสสร ตานา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายอนุชา แดงนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายอมรเทพ บุดดาแอ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายเจษฎา หล้าฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงโสพิณนภา สุธรรมมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายณัฐดนัย ภูมิเมฆ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายณัฐภัทร ภูมิเมฆ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญตะเวช
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายฟตรี กามา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายวัชรินทร์ เรียงแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงสุภัสสร คำแสวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สายทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายอนุชา กางนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรเต
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายพัชรพล ดีบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชนะมาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายอธิวัชร์ สุทธิชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญทันเสน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงวรรณวิษา สาลีโภชน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๖

นายยศกร ปวงสุข
๑๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงปรีญภัทร สุดแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายพงษ์เพชร หลาบคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์เพ็ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ ดอชนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายธนธรณ์ ธงวิชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ มวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวนิดาภรณ์ มวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงศศิธร นิยม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายเจษฎา ทัพพอาภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา วัดกาญจนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายกฤษกร นาพังคะบุตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ประมูลจะโก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงทิพย์พดา ลาสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงพัชรา สุปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงรัญชิดา ละพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงรัฐญา บุญพามา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงวริษรา สมสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสนบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายศิรชัช ด้วงคำจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงสุรดา กัญญารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงจันทร์นิภา เถือนนารี

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์เจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงปยธิดา มะณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงพิชชา ใจงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายมงคลชัย จันทร์ดวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงยุวดี สีนาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายสหรัฐ มาหล้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายสันติชัย แก้วมนตรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงสุประวีย์ ศรีวิจารย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ มูลจันที
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายธวัฒน์ชัย คำศรีไสย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายภัคพงษ์ ชัยยะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายวรเวทย์ เชือหอม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุตรดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงศณันท์พร จันลาวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงสุนิสา แสงเย็น
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงอรตี ศรีเมืองแพน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๔
เด็กชายภัทรภวินทร์ แก้วทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงวิยดา แวดสา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงชลธิชา คำแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงศุภกร บุตรวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงธนาภา โพธิแก้ว

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๖๙

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๐

นายวิชาญ หาญเชิงชัย
๓๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๑

นางบุญสอน มาดาโต
๐๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ แซ่ตัง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงมันตรินี ดอนโบราณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงวรัญญา มะวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๕

นางกรรณิกา เดียวผา

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงจตุรพร บุตรจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายนราวิชญ์ คุณนาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายปยะราช ปาละพา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงพัทธีรา ศรีภูธร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงพิชญาดา คุณนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายภูธเนศ รีรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีลาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงอภิชญา เต็นประโคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายอรรถพงษ์ คงบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายญาณภัทร์ บุญฐานะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ สมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงวรันธร บุญธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๘
เด็กชายวฤทธิศรุตกร

์

จันทพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงสิริวิภา ชูรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิวิชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงอภิญญา อ่างคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายคำพันธ์ พระภิเดช
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงปภานิน บุญสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงมนัสวี แผ้วชำนาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงสุดา พุฒฝอย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงเอวิกา นาคคำแหง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงณัฐฐวรรณ พรมพิทักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายปภาวิน จันโสม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายรพีภัทร สมอหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายอภิชิต ยาเนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๑

นายทวีศักดิ

์

ภิญโญทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๒

นายอุบล แพนพา
๑๑/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๓

นายกรองจิต แผ้วชำนาญ
๒๘/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๔

นางราตรี แผ้วชำนาญ
๐๑/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๕

นายกมล สมอหอม
๑๕/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๖

นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ
๒๔/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายกมลชัย มาลาศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงฐานรัตน์ ฐานะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายนิคม โสกงโสด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายนิตินัย สีพลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงราตรี สุดใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงสาริศา ทองหลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายทศพร พลชำนิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายธนากร มานอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงอริตา ทุมเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายผดุงเกียรติ เหนือเก่ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายภูวเดช นามมนตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงสุธินันท์ บุญเชิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายหัสนะ ชัดเจน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายโยธิน ใคร่นุ่นนา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงณริภัทร แก้วบุรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐภัทร อรรคฮาต
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายภูมิภัทร ระดาฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายวัชพล โชคบัณฑิต
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายวัชรพล เจนการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายศิรภัทร บินจรัญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายสรยุทธ์ บินจรัญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายอานัส กองคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายชนกานต์ สุทธิแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โรจนโญธิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พิลาแหวน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงประภัสสร คงละพัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงพนิตอนงค์ อินนันทะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงรมิดา อุประถา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงรินฤดี ทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงวิมล บินจรัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ รู้รักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงจอมขวัญ สุวรรณปด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงจิรนันท์ กันเชือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงธนาวดี แก้วมณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายปญญากร พะชะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายพิทักษ์ แก้วมาตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายวรินทร แสนประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา มูลละ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายสุทิวัส ยะเคหัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงอรอุมา จินดาศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายอัครวิชญ์ ทิพเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา เคนคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายณัฏภัทร ศรีเหลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงดลยดา ในทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายศรีธนนท์ สาวันทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงศศินิภา บัวบง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายสิรภัทร ลีแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แห่หล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายดนุสรณ์ วรรณแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายประสิทธิ

์

บุตรสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๗

นายประยงค์ สัพโส ๕/๑๑/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๘

นางชนัญชิดา ลุนพรม
๑๗/๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๕๙

นางปราณี คำภู
๒๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๐

นางมาริสา รัตนโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนริศรา มูลอมาต
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำใบศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๓

นางสมใจ จันปุย

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๔

นายเตียง ทองผา
๑๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๕

นายสุรพงษ์ อาจนนท์ลา
๑๓/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๖

นางสุรีรัตน์ อาจนนท์ลา
๑๑/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงชลธิชา โพธิหล้า

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายณรงค์กร แสนลุน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ จันทะลอย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์วิชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายธีรพงศ์ สระแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายนรากร ดวงมาลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายนราธร ดวงมาลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายพลพล ชัยแสนฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี เนียมหน่อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายพีระพงษ์ โอดเวหน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายรัชฎาภรณ์ บุตรพรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายวรจิตร คำแพงตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายวัชรพล โพธิแข็ง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงวิชญาพร บุญอุ้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญห่อ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายจิระภัทร ปนสันเทียะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช สานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงธิตยา เอียมสะอาด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงกัญญาณา หีบแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีชมชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายบัญชา ภาษีดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายภัทรพงษ์ พันธ์ตู้
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงมลยวี เกษหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงมาลิษา รินนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายวัชรินทร์ หงษ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา หนูพวก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงอทิตยา ศรียอด
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงอรไท เดชพละ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พระชะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายเจษฎา สมทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงไอยรดา ว่องไว
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ร่มชารี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ สมพรวิไล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายกฤษฎา พิระพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงขวัญพิชชา โนนจุ่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงวณิชา สมทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๓

นางจิตติพร เชือบัณฑิต

้

๐๔/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ มาพระลับ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายณัฐพล เจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ พรมดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงวรินทร มาสอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปองแซง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายสุรพล พลีศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงจิรารัช ศิริสลุง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายธนเทพ โพสาสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายนนทกร ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายภูริภัทร์ สินแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ แสงแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายอัศวพล สุขสบาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๖

นางสาวขนิษฐา โซ่เซียงคำ
๐๔/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๗

นางจริยา แสนเจริญสุข
๒๙/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๘

นางสุภิญญา วงษ์นาม
๒๒/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๑๙

นางอารมณ์ นาคเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สามลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงชลนิชา แก้วขันตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายธนกฤต ผาอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงปยดา วรรณจิตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงพรนิภา บุตรตาหึง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายภูรเนศ ูภูพวก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงมุทิตา กอผจญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงอนัญญา สมนึก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงอลิสา ดวงน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายอัษฎา นาดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงคันธมาลี ซ้อนเพชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงจิราพร เพชรสังหาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ กัวศรี

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงชุติมา ขันเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงดวงฤทัย นาคสูงเนิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงดารณี สิงห์มี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงทิพรดา โพธิจักร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ วิงไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายนวดล สืบสุนทร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงนิพัตรา บุญพิฬา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงนิรวรรณ พิพวนนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายปริพัฒน์ สีมันตะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงปยะธิดา ทรงอ้วน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงพรสุดา ชุมพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายพัสกร ประทุมพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพิยะดา วงษ์จินดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงภาณุมาศ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงมุทิตา อึงปา

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายยุทธพงษ์ นารินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายรัชภูมิ ไชยสัตย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงวราวรรณ ขันตะเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงศันสนีย์ แก้วสุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงสุทาลิดี สอนคำมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงอรพรรณ นินจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริกัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงชณิฎาพร ธงทิพย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงชมพูนุช พิกูลนำเทียง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงชลทิชา กอนคอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายณัฐพร กุลทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงธทินันท์ ศรีมันตะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๑

นายนราธิป มีมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงนิรชา ดวงน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงผกาวดี มีศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงพิมปภา ทุลกอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๕

นายภานุวัฒน์ กุดเขียวอาจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงมัณฑนา สามา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงมาวศรี ศรีมูลมาตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงวรินธร ตันหยี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงวริศรา เตยแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงศิริธาดา หนูแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงสยุมพร หล้าหา
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุนิกร สีสวาท
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงเพชรา พามี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๔

นางสาวฐิติวรรณ งามขำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๕

นางสาวณัญชลี ทูคำมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๖

นางสาวณัฐนันท์ ภูวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงธนัชชา สีมาวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงธนิตา ศรีประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๗๙

นางสาวธัญวรรณ สาสอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๐

นางสาวนฤมล สอนเฒ่า
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๑

นางสาวบุษบา เศษสุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๒

นางสาวพิมพิลา อุดมลาภ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๓

นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิวันนา

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๔

นายจิรวัฒน์ ขันเดช
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๕

นางสาวปริญญาพร บริสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๖

นายปาราเมศ สามล
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๗

นางสาวภัทรมน โพธิพิมธิ

์ ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๘

นายภาณุพงศ์ ศรีพัดยศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๘๙

นายวัฒนะ สีมาวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๐

นางสาวอุบลวรรณ เคนวันดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๑

นางสาวทิพย์ตะวัน ห้องแซง
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๒

นางสาวปนัดดา เขจรนาท
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๓

นางสาวมนทาทิพย์ ดอนมุ่ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๔

นายวีระยุทธ ภูชัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๕

นายศราวุฒิ นาสีเคน
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๖

นางสาวสุกัญญา นามสิมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๗

นายกิตติ พรมสุริย์
๒๒/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๘

นายนรินทร คูณเมือง
๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๕๙๙

นางลำดวน แสนธรรมมา
๑๐/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๐
นางสาวนุจรินทร์ บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๑

นางสาววรรณิศา ผาคำ
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๒

นางบัวทอง พลพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๓

นางสาวฌานตา รักนำเทียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๔

นางสาวลักขณา ไชยเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายจิรายุวัฒน์ บุญพรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา นามวันสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงวณิชยา จันทร์ชาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงอริศรา แสนชูปา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายจารุตม์ เทศธานี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงชญาดา สีสะอาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายสุทธวัฒน์ แสงเทพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายสุรชัย เหมาะเปนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายอภิชา อูเซ็ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงเสาวลัษณ์ สุวรรณสนธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงโยษิตา สมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายธนิน ทัพอาสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายวิรัชสัณห์ สุเกียง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายวีระชิต ปดถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สายคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองขำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายกฤตภาส บรรพศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายกฤษดา ภูดารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายกัมปนาท โจทจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายกิตติธัช กุลวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายคณิต โจทจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายคุณากร หาญนุภาพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงจันทร์ฑิมา ชาติแพงตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายจิรวัชร สมถนอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายจีรภัทร วอแพง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงฉัตภรณ์ สุขจร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงชยาภา พลัน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงชลธิชา แสนลือชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายชัยกร อนุมาตย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายฑีราวรรธน์ อินทรสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยกัณหา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ พรมโยธี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายทวีทรัพย์ ไชยสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทับทะมาต
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงธนัชชา ทูลธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทาพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ พิมพ์สีทอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายธีระวัฒน์ สูตรพรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงนวรัตน์ คำศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ คัทมาตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงปณัชดา เจนวิถี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายประวีร์ คำภูเงิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงพรนภา ไทยทนงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๐ เด็กหญิงพลอยธิดากุน
เมืองมัจฉา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงพัสสิกา ล้วนสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงพิตาภรณ์ ทองอุทัยศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ ประเสริฐสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายภูริพัฒน์ รังกลาง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงมุทิตา มิงขวัญ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายวรชัย พลตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงวรนุช ทองนาคะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายวรเดช มาชะศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงวันวิสา แก้วสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงวาสินี อุทรส
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายวิษณุสรรณ์ ชมเหิม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ สายทองดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายศักรินทร์ ซุยอุ้ย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงศิริขวัญ อุทจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงศิรินทร์ญา มันนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มาพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงสุชาวดี จำปทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงสุนิตา แสงตาปน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา หงษ์ศรีทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงสุริยาภรณ์ แก้วมาตย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงอสมา แตพันดุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ แหมไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงเดมิการ์ พลธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายเสกสรรค์ อัครพัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงไปรยา นพนิยม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามหงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายกิตติชัย อุปนันท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายกิตตินันท์ บุญหลง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายคำภีร์ สารีแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงจริยา ทิมแย่ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา หล้ายม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงจันทร์ดารา กอแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงจิราพร เรืองศรีอรัญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงชนานันท์ วรอนุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงชนิดา อดทน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงชนิตา อดทน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงชลธิดา วงศ์ใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายชานนท์ พันธ์แดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงญาณิศา วรพิมพ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงฐิดายุ ปุรา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาธิวัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่บัว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายณัฐวุติ ทับพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงณัฐิดา ชาญกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงทิพย์ธิดา โพธิชารี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายธวัชชัย แสนศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร ธรรมงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายธีระ แก้วสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายธีรโชติ คำพิพจน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายนนทกร แนวลอย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายนัฐพงษ์ จำปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายนิธิกร เถาวัลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายนิธิสิทธิ

์

เกษแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงปานตะวัน เฮ้าโฮม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงปาริตา เทียมสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงพัชรากรณ์ ชุมศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงรุ่งนพา แสงแดง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงวรัญญา อัมภะวา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงวิญาดา สาระพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ดีแฮ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงศิริพร แก้วสารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุทธหาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายสุรจิตร วันโส
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงอภิสรา เทพเกษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงอริสรา ตูมโฮม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงเกวลิน สุกแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงเกศชญานี อดกลัน

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ศรีผาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายจักรพล ผ่านแผ้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงจารุมน แซ่จ๋าว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ขันแข็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงจิราพร อุปนันท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงชลิตา ทูลธรรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายชินวัตร จันทจักร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขุนศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฐชา คำอ้อ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายธนพล สิงทวัช
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายธนากร คัทมาตย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายธนาวุฒิ ปฏิรูป
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อินทุใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายบรรพชา พรมวิเศษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงปณิดา ศรีเสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงปริฉัตร ศรีพลไกร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ หางมนตรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล แดนโคตผม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงรุจรดา นิยมทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภา อาสารณะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายสุริยะ สายยิม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงอภิญญา พึงตน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายเขมทัต กุลวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายเนติพงษ์ เครือศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงแก้วกมล ถอยกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงกรกนก กอมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา โพธิหล้า

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงคณิศร ฝายสงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงจันจิรา แรกเรียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์ดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองมัจฉา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีพระบุตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงทัศนีย์ บุดศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลดวงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายธเนศ อุดมศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายนรากรณ์ โคตรวุฒิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงนริสา ชุมแวงวาป
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงนันทวรรณ์ ขันธรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงประนิดา บุญธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงพุธิตา ณรังศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายอนุชิต ยศแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงจิรวรรณ ไรยวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงนลินี วงษ์จวง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กอแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ตรีธันวา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายศราวุธ อ่อนเค
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสุพิชชา คำพิพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงอาริยา ศรีโท
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายเจษฏากร โสมล
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงกิตติมา อุดทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองปน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายณัฐภัทร วงศ์วิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายธนพงศ์ พลพฤกษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เสมเหลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธีรยุทธ พลอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงนิยาลักษ์ ทาพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงปานชนก รักษาภายใน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงพิยะดา กุลวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายภานุพัฒน์ คำใสสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงภารินีย์ ทับทะมาต

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงมยุรี วันคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กหญิงวนิดา แรกเรียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายสราวุฒิ ศิริหาทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงสายฝน อุทตรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำหอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๔ เด็กหญิงเพชรประกาย
สายแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงชลนิชา จันทะพนม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงภัทรียา โพธิหล้า

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สารโคตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงเนรัญชญา ชัยประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงฐิติยา จันททัย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายชินวัตร ก้านศรีรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๒

นายโชคชัย ศรีชมภู
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันโทมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีชานิล
๒๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เค้าโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงสุมลธา สาปตตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงเหมือนฝน ทุมชะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ลีบาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงวริศรา ประดับสินธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงศิริมาศ บุญประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายสราวุธ บุญกว้าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงสวรินทร์ ภูเมฆ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายอนันต์ กลอนสลับ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กหญิงอริสรา คำมณีจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงณัฐลิดา คะหน่อง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงสุพัตตา มุกอาสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กชายเอกพล หาญมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ผ่องผาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงหาแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ผิวขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หงษ์เงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ ชำนาญพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ศิริโนนรัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงกฤษริญา จิว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายยุรนันท์ จันดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงอนุธิดา คำมูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ สีหาเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๘

นางรุ่งฤดี นาสมใจ
๒๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๑๙

นางสาวสุภาวรัตน์ ศรีภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๐

นายศุภกร วิแสง
๒๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายกนกพล ชุมพุฒ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงกิติญาดา ทองโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ชาติลำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายชนวีร์ มีเหง้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงชลธร เหล่าชัยวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงชลลดา หม่วยนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงดวงเดือน เขตปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายตะวัน เรือนดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงนันทิกา ลุนพุฒ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงปยพร บุราณรมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะลิต้น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายวทันยู อมสิมมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงอุมาพร ทรงดำเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายโกวิทย์ รัญละติยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายโกศล หอมแพงไว้
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สุพบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายฉัตรมงคล พรหมหล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายฌานนท์ ทองบาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงญาณภัทร แทบธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายธนภัทร ไพรภิบาล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงนิชานันท์ โคตรพัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงปญญกร หม่วยนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ขวัญทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายพุทธรักษ์ เภาพัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายพุทธิชา จันทะเกษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายศิริโชค ภูพานเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงสายเงิน จามะลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงอาริษา ดงอุทิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงกัญญาภัค หลวยจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ รันรัติยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายพงศ์ปกร ศรีนามเอ้น

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี มาตรรักชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายภูธฤทธิ

์

สุขะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงมัณฑนา ภูเยียมจิตร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายวิพุธ เมตตาแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายวิภพ เมตตาแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายศิริคุปย์ ภูพานเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงศิรินันท์ วงค์ตาแพง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงสมฤทัย เสือชิต
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายสิทธิกร ภาพิมน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงอทิตยา ดงอุทิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายอานนท์ พิมพ์ชัยมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงเขมิกา จำปาบุรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงเอมิกา กันยุบล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงกชกร พิมพ์โคตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายจิรพงศ์ ไชยยอด
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายชนะชัย สมดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงดวงพร ศรีแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงนันทิตา ปลิงกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงจีรสา สะตะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายคณากร คุณตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงวริศรา ถวินรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงวินุดา เหล่าพิลัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายสุธี พิมคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์แดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงลลินภัทร สายโสภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงอัญมณี ชัยธงรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายจิรายุ อุดทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงจุฑามณี นาคภู่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช โภชนะจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายณัฐพล วันหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธะลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายทศพล ชาบุตรชิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายธนกูล นามมาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายธีระชาติ นามมาตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายนพรุต อุทธา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

มงคลเคหา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายปณชัย ภูโททิพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายปารเมศ หงษ์ทับ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายพรประสิทธิ

์

ก้านขวา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายพัทธพล นอสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงวิภาพร จันทร์ทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายวีระพล แก้วดวงดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงณีรนุช นามบุญเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ วอหล้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายนักรบ ศรีพรหม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงนุชสรา เหลาชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงปรียาทิพย์ วิลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายพัทธดนย์ อุทธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงวาสนา ศรีลากูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ตังมันดี

้ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่าน วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายพุฒิกร กลินจันทร์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาล วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายอภินันท์ วงค์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาล วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายตะวัน คำสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายธนวันต์ มีจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงวณารักษ์ บุบผา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาล วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงกรรณิกา สีม่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงจณิสตา ปานภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายชัยพฤกษ์ บุญฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงชุติมา นิสา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงณัฐธิกา ขามโปะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา มะลิลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์เดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงณัฐพร ปอมสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายทนงเดช ทองเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายธนกร พูลแสวงทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงธีรนุช สอนเหลิม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายนพรัตน์ วังสังยาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงบุศรินทร์ คำกองเกิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายประสบโชค ปกพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงปรียานุช ไชยวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ดียา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงพิมพิกา เศษศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงวนิดา เจริญพันธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวนิศรา หงษ์พรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายวรเมธ ดาศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายวัชรชัย อนุอัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงณัฐวิภา ยอดตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงณิศาชล คำปู

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายพัชรพล ไชยวิเศษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ แสนบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายพิสิษฐ์ นินำมะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทะแสน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงภาวิดา กันยาวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงวปุลดา ศรีจง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายสายชล โพธิผาง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนาอินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงสุทธิดา ชุมพล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์คำจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายเจษฎา ดงเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงเปรมฤดี อาจหาญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงโสภาภรณ์ ศรีคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เรืองศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ชินบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงจินดาหรา ฐานะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงจิราภา วงษ์พงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายจิรเดช สายสุวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายณัฐพันธ์ หันจางสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายธีรกร วิลัยปาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายธีรวุฒิ กุลบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงนันนิภา ถาวงษ์กลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงนุชนาถ เครือมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายปฏิภาณ โสมทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายพงษ์พิภัค นครราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ กาหาวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงมยุรฉัตร ดีคำไฮ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงมาริสา โพธิชา

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงรวิสรา สีม่วง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายราเมศร์ วงค์พิชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายศิริศิลป พรมสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ พันธุ์น้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงอุมาพร ประดงจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายเจริญพงษ์ นามมะโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายเสกสรร เสริฐเจิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงเสาวภา อินอิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงแพรวา ปกพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายภูวนาท ราชพล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอืองโนนไร่โนนสาวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงวัชรินทร์ ทองหล่อ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอืองโนนไร่โนนสาวิทยา

้

วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ธนู
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ทองนาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงลลิตา แก้วลอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงสุทธิดา เมืองจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงธนพร พิมพ์อ่อนตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุลวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา อุดมพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงศิตาภรณ์ บุญแล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทรงหอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีหะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายเจษฎา ทาวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๓
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ เทพบาล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายกิตติกร เอียมสอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายณัฐชนน วงหาจักร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชมชะนัด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายธวัชชัย นาสมใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ดอนเสนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายกฤตยชญ์ รัตนมาลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายจตุรวิทย์ ทองบำเรอ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงจันทมณี หนองเส
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

สังฆจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายชิษณุกร มาดจินดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายณัฐพล แห่งภูเขียว
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงธีริศรา สารีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงนภาพร หันมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงปรัชพร คำพิศาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงปยณัฐ ประทุมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายพิพัฒน์ศักดิ

์

ศรีษะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงวรรณษา ทาวงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงสุนิตา ธิตะปน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีหะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงเกตน์สินี อุปวัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายเดชา รักภักดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงเอือมพร

้

ประทุมมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายกิตติธร เบ้าธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงกุสุมา พรมวิเศษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายธนภัทร มามัน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงวริศา ฮาดชมภู

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงสโรชา อะเวลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงอภิชญา หมู่หาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ บุ้งมะหาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงจิตราภรณ์ กึงกลางดอน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงธนัชชา เครือเนตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายธนารักษ์ พานุรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายนันทวัตรชัย ปรีชา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เมาแรต
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงพัชรี โคตรศรีวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

สมศรีโญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายพีรวิชญ์ เมาแรด
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงษุภากร แพวตะคุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงสุภาพร ศรีคัฒนาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงอาริสา ปานภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กชายชัยมงคล วงษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงวรรณิษา ขันทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา ช่างชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนสอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ผิวแดง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายสุริยา เนาว์โนนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงอารยา ศิลประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญนาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายไชยวัฒน์ แสงพรมศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายปฏิพล ภูดวงเดือน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงศิริพักตร์ วิบุญกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรโก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงอภิชญา รักษาภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กชายสุรวุฒิ แนบเนียน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายฐิติพงศ์ กองเกิด

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงค์ปอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายพงศภัค สอนภูงา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายยศภัทร โนนกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประกอบแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดอกไม้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินตังบังพระจันทร์

้

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ พิลาโภ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงกานดา กลินสาตร์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กหญิงชญานิศ จำปาบุรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงวรัญญา เลพล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงวริศรา อารีเอือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมรังษี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงอารยา เกตุแผง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนพ้อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว วัดเบญจปุญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วอำไพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว วัดเบญจปุญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา แก้ววงศา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว วัดเบญจปุญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายกองพล ลุนราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายกำพล พรมญาณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ อาจหาญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สมณะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงณัฐวดี เสมอใจ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายณัฐวุธ ใจดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงปนัดดา โคกวิลัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงภัทรา หาวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงปนัดดา คำมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงวนิดา เปลียนสีขาว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงสุกานดา ยอดอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ ลอยนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงหาทุม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายณัฐพล เงียงด้วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภาวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงณิชกมล นิตยโรจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายธนพงษ์ รัตนพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กชายนัครา ปอสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงปยธิดา หมู่โสภิญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมโนนศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงภิริสา พัฒนาสูน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงรุจิดา ยอดตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กหญิงศุภาวิณี หงษ์คง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายอนุวัต โนนใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายอมร ศรีลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผลสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา ประสารวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายเจษฎา ตุ่มศรียา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงกรรญารัตน์ บังจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว เจียมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิโสกเชือก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายณรงค์ศักย์ สมณะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายนรินทร บัวระภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงนิรัชพร สมใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงพนิตพร สาครขันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงวรัญญา นันทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายวรเมธ อาจแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงวาสนา แกะขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายศุภวัทน์ เขขะจร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายสมพงษ์ พะชะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงสุมาลี ศรีแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงศศิวรรณ เคนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงปนัดดา แก้วโยธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายศตวรรษ เนืองนวม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงศศิธร เกลียงกลม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงสุนิสา ตรุษดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายสุรพล มะลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายโสดา แก่นจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงจิรธิดา ศรีนาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายนันทพร ไพบูลย์สุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงนิจวิภา โคตรวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงผกาทิพย์ ตาดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายภูชนะ แซ่สิม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงวรรณิศา พรมมาณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายวิศวะ หนองเหลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๒
เด็กชายโจเซฟ จูเนียร์

ดีพาสควาเล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายก้องภพ มารศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๔ เด็กหญิงจิตรเพชรสุดา
สุรเทวี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญทัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงปยธิดา ชีวะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายพีรภัทร นิพวงลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายฟาสะท้าน พรมโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงวรรณวษา เกตุแก้วมณี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงศิริมณี ผาแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ตลิงไธสงค์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายกฤษดา ผาดนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงจันทรัตน์ ชาวตุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ตาสุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายณัฐชนนท์ หาวิชิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายณัฐชนันท์ หาวิชิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงธนาวดี นามศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงธราธร ไชยพิมพ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงธันย์ชนก สิงห์ชมภู
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายธีรภัทร บุญมามี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แพงโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงปนัดดา มูลดามาตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงภัทรจาริน หม้อแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ มาเร็ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายภูริทัตต์ ตาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายราชันย์ ภักดีผล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายวงศกร วัฒนากลาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายศตนันท์ สุธาสถาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายศราวิน แก้วกันหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ อุ่นทะยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงสุนันทา แพทย์สูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายอธิชา สุวรรณผู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงเจียระไน สุนหนองนก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๔
เด็กหญิงแซนับ ซิดดิก

๊

คูเรซิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายธวัชชัย ชูเชือ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ สอนเสน่ห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา เขตชาลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงฟาใส กลินจันทร์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายภีรเดช เพชรดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายสิทธิชัย ฤาชัยลาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์อนันต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายอัฎศราวุธ คำสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายไพฑูรย์ จันทะชา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงกชกร แก้วทาสี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายจิรภาส จันทราช
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายจิระภัทร สุวรรณเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายบัณฑิต ดอกคำนุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงอดิภา สุขะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายนัฐวัฒน์ พุ่มพวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายนันทวุฒิ เยาว์ลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงพิมพ์อักษร แอบบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายภาณุพงศ์ สีดาว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชายคำภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วันทานี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุวิมล เนืองทะบาล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงอภิสรา ศรีทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงอารียา ศรีสุนทร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา แซกกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงธนันพัชญ์ สุขะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ลุนจันทรา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงบุษบา วงษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงรุจิรา นครศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำช้างอินทร์แปลง

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ใหปะโท
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงพิชญดา ใสโสภณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี แก้วอุ่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายสุภัทรชัย สมบูรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงอาณัญชา ทากุดเรือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กชายชนะชล รัศมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายธนากร ลือคำหาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา หนูนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายปติ สันติพงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงปยะธิดา พรมทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงพลอยมณี สุขขำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายรพีภัทร พันธ์หลำโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายอมรเทพ บัวเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงชลนิชา กาสาวัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงฐิติมา ฉลาดเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายณรงค์ชัย สีดาบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงดลยา พิมเขตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายพงศา ใจการุณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ลาพงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีนาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ สาวันดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ วรรณปะเข
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายศักรินทร์ วารุน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงสุธิดา สันติพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงอริสรา ขอบเพ็ชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายเอกพล ดวงมาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงกรกมล สิงห์ยะเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์ทร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงทิพย์ธาดา กาสุม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงนิชานันท์ พันธุจรุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงนิภาดา หงษ์คำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงปณิตา ชาภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ชาภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กชายพนัส เจริญสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงมานุดา คำสีทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงวิยดา บัวหุ่ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงอริยา สุรินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา แสนคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงจอมขวัญ ระวิพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงวิภาวดี จันทร์น้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ อันทะเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงเกษร ชิมโพธิคลัง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงเปมธีรา บุญสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายธนาการ ลาสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงปารีณา อันทะเกษ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิดู่

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงกนกอร สาปดตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงกนกอร แอ้นบุญมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกมลชนก คินธร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไชยวาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เมืองดู่
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เยาวขันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ มากเวียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เพชรสังหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายกฤษฏา อินทร์อุ่นโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรสังหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลาดติง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงกิตติยา สุธรรมมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายกิติวัฒนา วงษ์เวียง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงกิริยา เพ็งวงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงกีรติกา พิภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ดีภูเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงคชาภรณ์ จุ้ยอ่างทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงคริษฐา สุขแพทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายจตุพร รัตนไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายจักรภพ คำสมหมาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ฝอดสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ส่งสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงจารุภรณ์ พงษ์ษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงจินตนา คางกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงจิราพร ทวีวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงจิลดา แสงสุริยะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เชือหนองขุ่น

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายจีระพัฒน์ ปดชาศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตติยภัค
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ลาดบัวขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดีแปน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญประคม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงฉัตริกา แสงจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงชญานิศ ประทุมเทศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายชนาวุฒิ พรมพลเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายชยพล เส้งวัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายชยานันต์ แจ้งทาษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงชยาภรณ์ สัตยวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๒ / ๑๖๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงชลฎา ชินตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงชลิตตา คณาวรรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงชลิตา อุโคตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์ศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงชุติมา ระวิพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงช่อผกา โคตรขันติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงฐิติมา ขอสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ลิชผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายณัฐพล กรรณลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายณัฐพล พลสดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายณัฐยศ แสงเสงียมชัย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายณัฐรัตน์ ดีรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี ไกรจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงณัฐิดา แพงโสภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายณัทพงศ์ ลากุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงดรัลพร กลางจันทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงดาริณี เท่าบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายทีม ดอนละคร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงธนพร เจียงเปง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายธนันชัย สายหยุด
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายธนากร สายสังข์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายธนเดช สุวรรณบล
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงธัญญานุช ดำรงกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีชำนิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงธิติพร คำมูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงธีมาพร สุริวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ วิรัชชู
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงนรภัทร พาน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงนริศรา นิลนะมะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๑
เด็กหญิงนริศราภรณ์ แก่นสิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อานันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ อานันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงนิตยา นามตะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงนิภาพร ทองโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ คงชู
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงนิราวัลย์ บำรุงภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงบุญรอด พินแก้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงบุณยาพร ศรีภูธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงบุณยาพร สีดาห้าว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงบุษบง อยู่พิพัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายปฏิพล ปานภูมิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงปณัฐดา ฐิติญาณวิโรจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงประคำกรอง วิศรีปทย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายปลายตะวัน ทองประทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงปยธิดา ประอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงปยวรรณ ไชยเบ้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงปยะฉัตร บุญโส
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงปยะณัฐ ทิพจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงปยะธิดา เพียมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงปยะนันท์ นุยเมิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงผกาวดี มหาหิงส์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายพชร คำเพชรดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายพณรัตน์ ไชยศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงพนิดา สีหาคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงพรนภา สาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงพรพรรณ บุญผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๘
เด็กหญิงพรรณภัสษา เพียเพ็ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงพรรณฤดี สุวรรณโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงพรรณวษา พรมราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๑

นางสาวพรสุดา สุวรรณเวียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายพัชนนท์ เรพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงพัชรีพร ในสูงเนิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายพันธกานต์ อินทรเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงพิชามล บุญศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งคำศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พร พรมชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บึงใสย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๔ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงพิระดา สนธิสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วพลน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงภัณฑิรา นันทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงภัทราวดี สีดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายภาณุพงศ์ พรดอนก่อ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ สามหาดไทย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายภาณุมาศ หงษ์พรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ ศิริขันแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายภานุพงษ์ บุญลือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สมเนตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงภินญดา ศรวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายมนชนก ศรีเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงมาริสา ขันขวา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายรณชัย แก้วลอด
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงรัชฎา ชัยสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงรัชดากร โสดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายรัตนชาติ ขันวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ปรุงคำมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์โนนแซง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงวรางคณา โนนมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายวรุทธ์ บุญประคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายวัชรพรรณ อินทรเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายวัชรินทร์ อากานิส
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงวาสนา ชาญณรงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงวิชญานันท์ โคตรสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงวิสสุตา มหานวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายวุฒิชัย คำนวนดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงศศิการณ์ ฐานวิสัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงศิริกัญญา บุรีนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงศิริธิดา ภูชำนิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงศิริพร ภูหัวเพ็ก
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงศิริพร สุวรรณบล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญไตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบอนพิทักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงศิริลักษ์ พุ่มสถิตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายศุภกร วิบูลย์กุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงศุภัทรลดา โทแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงสรินทร ไพรตืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงสร้อยฟา สารสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงสายใจ ศิริอุฒจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงสุคนธรส บัวผาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๒

นางสาวสุจิตรา คำทองทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา เหล่าหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๔

นางสาวสุชาดา พิมสา
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มิงโอโร

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภามาตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๗
เด็กหญิงสุพรรณวษา คำสอนทา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา ราชเสน่ห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ ศรีสรมณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๐

นายอภิชาติ ดวงมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ มีแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๒

นายอภิวัฒน์ ร้อยพรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๓

นายอภิศักดิ

์

แก้วกาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงอรกมล พรมรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงอรพินท์ จันทร์หล่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงอริษา ไกยราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงออรดา หมืนจิตร

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงอังคณา บุญซ้อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงอังคณา สาคำตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงอัชราพร บุญสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา แกล้มกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงอาริสา เอียมนูญ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงอารียา ปนคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองสุขนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ส่งสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายเทพวิมล ปนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา เสนบัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงเรวดี โพธิอุดม

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูใวย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายเอกชัย จำปามาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงโชติกา โนนทิง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๓

นางสาวโสมวรินทร์ อำมาตหิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงโสรญา มูลศรีทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายไมตรี งามบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงกชกร นวลละออ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๗

นางสาวกติกา นาสาลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๘

นางสาวกนกพร ภูมิงศรี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๐๙

นางสาวกมลทิพย์ เพียเพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๐

นางสาวกมลวรรณ ประเสริฐไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๑

นายกฤษฏา สุภาไสย
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๒

นายกฤษณะ ไชยวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๓

นางสาวกฤษณา โคตรขันติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๔

นางสาวกังสดาล วิลัยปาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ บุญอุ้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๖

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีถาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๗

นางสาวกันต์พิชญา มูลเสนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๘

นางสาวกาญจนา บุญกว้าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๑๙

นายกิตติศักดิ

์

เจียงวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๐

นางสาวกิรวรินทร์ เบ็ญตัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๑

นางสาวคณิตฐา สีม่วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๒

นายคุณากร เจริญวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๓

นางสาวจรินทร์รักษ์ อัฒจักร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๔

นางสาวจรูญทรัพย์ แสงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๕

นายจักรพันธ์ กัณหาเล่ห์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๖

นายจักริน เทียมดาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๗

นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๘

นางสาวจิราพร ชัยจีน
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๒๙

นางสาวจิราพร สายลาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๐

นายจิราพัชร จันเทพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๑

นางสาวจิราภรณ์ สมใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๒

นายจิรายุ จันทร์สด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๓

นายจีระติ โนนทิง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๔

นางสาวจุฑาทิพย์ ภาษีภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๕

นางสาวจุฑาทิพย์ เมินเทียน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๖

นางสาวจุรีพร กลางนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๗

นางสาวจุลีลักษณ์ ลาดบัวขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๘

นางสาวจุฬาลักษณ์ ผาใต้

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๓๙

นายฉัตรรักษ์ สายสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๐

นางสาวชลธิชา เห็มกอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๑

นายชลสิทธิ

์

ยืนสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๒

นางสาวชลาลัย บุญรินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๓

นางสาวชารีรัตน์ ภูไวย
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๔

นางสาวชุติมนฑณ์ วอศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๕

นางสาวชุติมา พุจฉานุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๖

นายชโนทัย มูลไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๗

นางสาวญาดา มงคลมะไฟ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๘

นายฐาปณพงษ์ พลทะศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๔๙

นางสาวฐิติมาพร เจ็กภู่
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๐

นางสาวณภัทร เหง้าประสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๑

นายณัฐชัย ราษวงค์ษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ประพันธ์พินิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๓

นายณัฐพงศ์ เทียงตรงกิจ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๔

นายณัฐพล ผลชอบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๕

นางสาวณัฐยา สาที
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๖

นายณัฐวุฒิ สุขษาเกต
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๗

นางสาวณิชากร กันทะเชียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๘

นางสาวตะยาคีย์ ภูเพ็งใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๕๙
นางสาวทิพย์ปราการ มารมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๐ นางสาวทิพย์พรรณษา
บำรุงสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๑

นายทิวากร แสงใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๒

นายธนวัฒน์ ลุนคนชม
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๓

นายธนากร พลเขต
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๔

นายธนากรณ์ ปุริตานัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๕

นายธนาธรณ์ บุญประคม
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๖

นายธนายุทธ กองปราบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายธวัชชัย ขยายวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๘

นายธวัชชัย หาญเชิงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๖๙

นางสาวธัชนันท์ ปราบหลอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๐
นางสาวธัญญาลักษณ์

ถาวรมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๑

นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๒

นายนพรัตน์ ทองทัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๓

นายนพวัฒน์ พรมยาลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๔

นางสาวนริศรา จันทร
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๕

นางสาวนริศรา ศรีวาที

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๖

นางสาวนริศรา หงษ์พรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๗

นางสาวนริศราพร ยางศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายนวมินทร์ พวงมาก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๗๙

นายนัฐวุฒิ อยู่เย็น
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๐

นายนันทกร สาตลี
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๑

นายนันทวัฒน์ ศรีอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงนันทิดา สีลาวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๓

นางสาวนิตินัดดา มูลเสนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๔

นายนิติภูมิ นามสมบูรณ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๕

นางสาวนำฝน สวดสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๖

นายปฏิวัติ ฝุนแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๗

นางสาวปนัดดา กิงดา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๘

นางสาวปภาวดี คำลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๘๙

นางสาวประกายฟา สินทร
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายประชิล บรรณารักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๑

นางสาวประฐมพร ประสมเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๒

นางสาวประภัสสร ขันรักษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๓ เด็กหญิงประภาวรินทร์
สระบุรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๔

นายปรัชญา คีรีวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงปาริชาต คำอินทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๖

นางสาวปาริชาติ วีรมนตรังษี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๗

นางสาวปยะดา บุญแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๘

นางสาวปุยฝาย ศรีธรรมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๔๙๙

นางสาวผุสรัตน์ สิงห์อาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๐
นายพงศธร ฮาดระวัง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๑

นางสาวพรนภา ปานภูมิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๒

นางสาวพรวิกา แดงสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๓

นางสาวพัชดาภา กิริชี
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๔

นางสาวพัชราภา เงินแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๕

นางสาวพัชรินทร์ คำโหยก
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๖

นางสาวพัฒน์นรี พิมพ์พันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๗

นายพากร รองจำนงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๘

นางสาวพิมลรัตน์ ลาดบัวศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงพิรุณรักษ์ อาราลิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๐

นางสาวฟาใส ศรีธรรมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๑

นางสาวภัทราพร พรมวัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๒

นายภานุพงษ์ กอสีลม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๓

นางสาวภาริณี เส็งนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๔

นางสาวภาวิกา อึงพวง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๕

นายภูพิรัฐ เกลียวทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๖

นายมงคล พรมโส
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๗

นางสาวมัลลิกา สอนเสริม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๘

นางสาวมุกลดา โนจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๑๙

นางสาวยลดา อยู่เย็น
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๐

นางสาวยุวธิดา บุตตวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๑

นายรัชตะ เดชเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๒

นางสาวรัตวรรณ เสนาพิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๓

นางสาวรุจิราพร ไชยขันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี หล้าประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๕

นายรเณศ แก้วเสน่หา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๖

นางสาวลดาวัลย์ นครศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๗

นายวทัญู พิมล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงวธัญญา ชลิตานนท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๒๙

นางสาววนิดา ศรีอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๐

นางสาววรดา พลศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๑

นายวราวุธ ลาดนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๒

นางสาววันวิษา วิโรจน์ศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๓

นางสาววิชุดา รินทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงวิชุดา ศรีสมบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๕

นางสาววิภารัตน์ สาพิมล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๖

นางสาววิมพ์วิภา สินทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๗

นางสาววิไลพร แจ่มจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๘

นางสาววีณา แจ้งโทน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๓๙

นายวีระพนธ์ แสนพิมพ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๐

นายวีระศักดิ

์

หม่อมประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๑

นายวุฒิพงษ์ ลัยศิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ โคะแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๓

นายศรัญ พลเขต
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๔

นางสาวศศิกาญจน์ แสนจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๕

นางสาวศศิธร วงษ์มา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๖

นางสาวศศิวิมล มนตรีฤทธิไกร
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๗

นายศาสตร์ตรา คูณบัวลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๘

นายศิรพงษ์ โสภาบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๔๙

นางสาวศิรินันท์ บุญเฉลิม
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๐

นางสาวศิริรัตน์ ราชบัวขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๑

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๒

นางสาวศิริลักษณ์ ภิรมย์จิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๓

นางสาวศุภิสรา พลเขต
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๔

นางสาวสายธาร ศรีวิไร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๕

นางสาวสิภาภรณ์ ปองเรือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๖

นางสาวสิรินาถ ค้อชากุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๗

นางสาวสิริยาพร แย้มสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๘

นายสืบศักดิ

์

นามสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๕๙

นางสาวสุจิรา แก้วสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๐

นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์สุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๑

นางสาวสุดารัตน์ ศรีไชยลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๒

นายสุทธิศักดิ

์

นาอุดม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๓

นางสาวสุนี ชินตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๔

นางสาวสุภาดา หนูประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๕

นางสาวสุภาวดี สังฆธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ภูมิภูเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๗

นางสาวสุวนันท์ สิลาศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๘

นางสาวสุวรรณนา เทียนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๖๙ นางสาวสุวรรณพรรษา
พรหมใบ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๐

นางสาวสุวิภา เพาสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

ไชยบรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๒

นายหิรัญ คำทาสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๓

นางสาวอทิติยา บุญมี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๔

นางสาวอนิตญา เงินพุ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๕

นายอนุชิต แสนโคตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๖

นายอนุรักษ์ คำเครือง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๗

นางสาวอภิญญา คงดอนหัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๘

นายอภิวัฒน์ ขยายวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๗๙

นายอภิสิทธิ

์

บุญสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๐

นางสาวอมร บุราณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๑

นางสาวอรณี สิงห์อุปโป
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๒

นางสาวอรนุช กุลสโมรินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงอรนุช โพธิสาราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๔

นางสาวอรพรรณ ซุยทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๕

นางสาวอรพรรณ ประพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๖

นางสาวอรฤทัย ศรีสุขโชติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๗

นางสาวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๘

นางสาวอรัญญา ขานเกตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๘๙

นางสาวอริสรา ผุยภูเวียง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๐

นางสาวอลิษา กิงดา

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๑

นางสาวอวิกา จันทรเสรีรักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงอังสนา พิมพ์พา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๓
นางสาวอัจฉราวรรณ เลิศชัยภูมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๔

นางสาวอัชฌาพร โคตรสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๕

นางสาวอัญชลี เผ่าบ้านฝาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๖

นางสาวอาทิตยา อิโนเซะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๗

นายอานุภาพ ปองปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๘

นางสาวอาภาพร จันทะพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๕๙๙

นางสาวอาริศา สามาอาพัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงอารีญา นวลน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๑

นางสาวอารียา ดอนเสนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๒

นางสาวอำนวยพร ภักดีอำนาจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๓

นางสาวอุลาวรรณ เขือนสูงเนิน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๔

นางสาวอุไรวรรณ สีดาเกษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๕

นางสาวอุไรวรรณ อินทร์นอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๖

นางสาวเก็จมณี อบมาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๗

นางสาวเขมรินทร์ แก้วอุดร
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๘

นายเจริญ สีตาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๐๙

นายเทพภิทัย สุริฉาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๐

นางสาวเนตรชนก เพ็งศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๑

นางสาวเบญจมาศ ราชบัวศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๒

นางสาวเบญจวรรณ พูลกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๓

นางสาวเบญจวรรณ แสงซา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวเบญจวรรณ ไกรศรีวรรธนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๕

นางสาวเปรมฤทัย เครือคุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๖

นางสาวเมริษา ขวาแซ่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๗

นางสาวเรวิกา จันทโชติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๘

นายเสกข์ อินทร์เจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๑๙

นางสาวแคทลียา เนียงอาชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๐

นางสาวแพรว พรมพลเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๑

นางสาวแสงมณี เหง้าประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๒

นางสาวไชโย เดชอุทัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๓

นายไตรคชา แก้วหานาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายไตรภพ นวลสำลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๕

นางสาวกนกพร ภูศรีดาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๖

นางสาวกรรณิการ์ ธุระพะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๗

นายกฤษณะ ทองเดช
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๘

นางสาวกัญญารัตน์ สาคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๒๙

นางสาวกัลกนก ศรีมะณี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๐

นางสาวกัลญาณี สุวรรณท้าว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๑

นางสาวกาญจนา ชัยพฤกษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๒

นางสาวกิตติวรรณ เพียเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๓

นางสาวกิงแก้ว

่

คณาศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๔

นายกีฬา งามใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๕

นางสาวกุลธิดา เกษมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๖

นางสาวขนิษฐา กิจสุจริตกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๗

นางสาวขวัญสุดา วงธานี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๘

นายคฑาวุธ คำโมง
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๓๙

นายคณากร คำเวียง
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๐

นายคณิตศร สิงห์เส
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๑

นายจตุพร เสาปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๒

นางสาวจรรยพร น้อยเมือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๓

นายจักรกฤษณ์ สีตาแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๔

นางสาวจิณณพัต แพงจอมชา
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๕

นายจิรภัทร แถวหนองกุง
๐๙/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๖

นางสาวจิราพร ถาวรเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๗

นายจิรายุทธ อุตชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๘

นางสาวจิราวรรณ บึงสพาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๔๙

นางสาวจุฑาทิพย์ ดีแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๐

นางสาวจุฑามาศ ภูประพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๑

นางสาวจุฑาวดี วงเวียน
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๒

นางสาวจุฬารัตน์ ประพันธ์พินิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๓

นางสาวฉัตรชมพู เกษรราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาวชนานันท์ บัวจารย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๕

นางสาวชนิตา จันทร์เสถียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๖

นางสาวชนิตา ชาปด
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาวชลดา สมบัติหอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๘

นางสาวชลดา เดชสิมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๕๙

นางสาวชลธิชา ตุมอญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๐

นางสาวชุตินันท์ จันทร์โสภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๑

นางสาวฐิติมา พลภิรโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๒

นายณัชพล บุญประคม
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๓

นางสาวณัฐชา จันทะวาลย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๔

นางสาวณัฐชา เปงหนองแซง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๕

นางสาวณัฐณิชา ตังตระกูลไพสิฐ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๖

นางสาวณัฐธิดา อ่อนคำตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๗

นางสาวณัฐภรณ์ สายคำพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๘

นางสาวณัฐมล เมฆวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวณัฐริกา มัดหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๐

นายณัฐิวุฒิ คำภู
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวณิยวรรณ มันคง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวดรุณี ไชยรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๓

นายทฒาพุทธ ตุ้มทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๔

นางสาวทรรศวรรณ ศิริวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวทาริกา เทียนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๖

นายธนกฤต ตรีเมืองสอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๗

นางสาวธนพร สีหนองเม็ก
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

คำโหยก
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๗๙
นางสาวธัญญาลักษณ์

โคตรสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๐

นายธันยธรณ์ เมืองน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๑

นางสาวธิติมา ชินตุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๒

นายธีรภัทร์ บุตโคต
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๓

นายธีรศักดิ

์

ชัยสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๔

นายธีระธาร บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๕

นายธีระภัทร์ คำแสนเดช
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๖

นายนริศ กลางจันทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๗

นางสาวนฤมล อุประ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๘

นางสาวนันทิยา เบญจขันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๘๙

นางสาวนันธลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๐

นางสาวนาถนภา สิงห์สำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๑

นางสาวนิตยา แสนจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๒

นางสาวนิตยา ไผ่เฟอย
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๓

นางสาวนิรมล ภูสมบัติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๔

นางสาวนุชจรี คะศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๕

นางสาวบงกช กาติบ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๖

นางสาวบุณฑริกา พรหมใบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๗

นายปฎิภาณ แก้วพลงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๘

นายปฏิภาณ ภูถมเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๖๙๙

นางสาวปณิตา สุริวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๐
นางสาวปนัดดา จำปาดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๑

นางสาวปนิตา บุตรภูเขียว
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๒

นางสาวปภาวดี พรมชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๓

นางสาวปราริชาติ แสนหนองจอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๔

นางสาวปลายฝน ดวงบุญทัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๕

นางสาวปจสนีย์ กันยาโม้
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๖

นางสาวปยธิดา จักราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๗

นางสาวปยธิดา จารชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๘

นางสาวปยะดา ปาเวียง
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๐๙

นางสาวปยาฉัตร อ่อนตาแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๐

นายพงศกร สิงห์มะดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๑

นายพงศธร กุลสะโมรินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๒

นายพงศธร บุตรนนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๓

นายพงษ์ศิริ เดียวผา
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๔

นายพนิตนันท์ ศิริจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๕

นางสาวพรธิวา เต่าคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๖

นางสาวพรมณี ปานนิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๗

นางสาวพรมณี อ่อนตาแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๘

นางสาวพรรณนิภา ดวงคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๑๙

นายพรรษวุฒิ เพ็งคำศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๐

นางสาวพัชริดา แก้วลอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๑

นางสาวพิมพ์นารา ภูไวย
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๒

นางสาวพิสมัย ยางศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๓

นายพีรพัฒน์ วงศ์ตาหล้า
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๔

นางสาวภัคจิรา นูนนาแซง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๕

นายภากร ภูชำนิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๖

นายภานุกรณ์ บุญท้าว
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๗

นายภาราดร ชินตุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๘

นายภาสกร ธรรมจักร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวภิญญดา พลับเพลิง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๐

นายภูสิทธิ ทิพปญณา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๑

นายมงคล ลาดบัวขาว
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๒

นางสาวมณีรัตน์ โสดาปชชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๓

นายมรุพงษ์ ขันธ์วิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๔

นางสาวมะลิวัลย์ เกลียวทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๕

นางสาวมัจธุรส แก้วโสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๖

นางสาวมัณฑนา อนุศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๗

นางสาวมันทนา สาแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๘

นางสาวมานิกา ชาวแต
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๓๙

นางสาวมานิตา ศรีจันดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๐

นางสาวมาริสา พิลุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๑

นางสาวยุภาพร จันทร์โนราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๒

นางสาวยุภาพร ไพรเขต
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๓

นางสาวยุวดี พิมพ์จำปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๔

นางสาวรติรัตน์ ศรีประทุม
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๕

นางสาวรสฤดี ขันหล้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๖

นางสาวรัชนี วิริยะพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๗

นางสาวรัชนีกร ไชยท้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๘

นางสาวรัตนาภรณ์ ปานภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๔๙

นายราเชนทร์ สุภาพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๐

นางสาวรุษยา แสนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๑

นายรุ่งโรจน์ โฮมชัยวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๒

นายลักษณาวงศ์ รักษาเคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๓

นางสาวลัดดาวรรณ คำดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๔

นางสาววรธิดา สุขสำราญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๕

นางสาววรรณฤดี สีสุคง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๖

นางสาววรัญญา ราชหุ่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๗

นางสาววราภรณ์ บึงใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๘

นางสาววันนิดา เอียมปอ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๕๙

นายวิทยา จิตสงคราม
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๐

นางสาววิภาดา สาริคาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๑

นางสาววิภาวรรณ พรมโสภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๒

นางสาววิภาวี คำสีแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๓

นางสาววิภาวี วะโรง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๔

นางสาววิมลวรรณ อินกันหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๕

นางสาววิราสินี แสงทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๖

นางสาววิไลวรรณ ดัดจอหอ
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๗

นายวีระพงษ์ ฮามพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๘

นางสาวศริญรัตน์ คำมี
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๖๙

นางสาวศรุตา ถานะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๐

นางสาวศศิประภา ศรีมุงคุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๑

นายศักดิธัช โทราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๒

นายศาสตราวุฒิ คัมภีรพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๓

นางสาวศิระประภา ขันวิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๔

นางสาวศิรานันท์ พรมพุฒค้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๕

นางสาวศิริกาญจนา วงษ์ศิลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๖

นางสาวศิรินทร เสมอบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๗

นางสาวศิรินธร จันดาเบ้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๘

นางสาวศิริประภา พินิจมนตรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๗๙

นางสาวศุภรัตน์ ค้อสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๐

นายศุภวิชย์ อินแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๑

นายสาคร กอสีลม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๒

นายสามารถ ประดับศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๓

นางสาวสาวดี อินทะหงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๔

นางสาวสุนีย์ หะนุมาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๕

นางสาวสุพัฒตรา ศรีชอุ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๖

นางสาวสุภาวดี ไชยนาแพง
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๗

นางสาวสุมาลี ทาผิง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๘

นายสุรพงษ์ พูลพุฒ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๘๙

นายอดิศร บัวโค
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๐

นางสาวอนุชรา สิงห์อาจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๑

นางสาวอภิตา เทพไกรสร
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๒

นายอภิวัฒน์ บุญนาดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๓

นายอภิศักดิ

์

เหลาวงค์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๔

นายอภิสิทธิ

์

คำหงษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๕

นางสาวอรณิชชา ดำรงกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๖

นางสาวอรนุช ทองเปย
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๗

นางสาวอรพรรณ์ พันธะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๘

นายอรรถสิทธิ

์

ธิตะปน
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๗๙๙

นางสาวอรอุมา หันตุลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๐
นางสาวอรัญญา ปานภูมิ

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๑

นางสาวอริสา ชุยพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๒

นายอัครพล ม่วงมนตรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๓

นางสาวอัญชลี พิมพาเรือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๔

นายอัยการ ศรีดาวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๕

นางสาวอาทิตยา ยางศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๖

นายอิสรันดร์ แสงบัณฑิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๗

นางสาวเพชรรัตน์ บุญไตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๘

นางสาวเพ็ญนภา ปองคำสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๐๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเวียงศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๐

นายไชยวุฒิ ปานภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายก่อเกียรติ วะชีระสุทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๒
เด็กหญิงจรรยมณฑณ์

อากานิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายนพเก้า คำหงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายพัฒนา ภูศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงพัณณิตา ดีแปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายวิศวกร บำรุงภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายธนโชติ พะละสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงนันทิยา แสงนนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงบุญหลาย พลเขต
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กชายลิขิต แสงรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สงวนเครือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๒

นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๓

นางสาวชุติมา ชาเนตร
๒๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วคง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงพรรณนิษา วงษ์นาม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พลเขต
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายสมพร ดีชัด
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายธนพัฒน์ พรมไตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงปณิตา ศรีบุญมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กหญิงปนัดดา โทมนัส
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงปยธิดา บาบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายศุภกานต์ พรมไตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายเกียรติยศ ศรีวรรณวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายนรากร นาทองลาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงพัชรพร นรปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายพิชัยยุทธ ลุนคนชม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงลลิตา มังสุไร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงวชิราพร ศรีพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายอติชาติ หนองเส
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กชายเนวิน บรรณารักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๑

นางสาวพิมพ์ผกา พลขาง

๑๙/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๒

นางสาวพิมพ์ผกา บู่สุข
๗/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๓

นางสาววลัยพร เรืองศรี
๒๗/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๔

นางสาววนิดา เมฆวัน
๐๘/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๕

นางศิลามณี ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายทศพร ใจเมตตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็งคำศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายพีรณัฐ เทพกัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายภูริธิชัย สุวรรณบน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงรัตน์กาญจน์ ประเสริฐไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ น้อยมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงสิริโสภา แก้วภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี ห้าวหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายสุริยา พุทธจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ เคนวงษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายตะวัน กรมสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ มูลก้อม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา วรรณไกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีเดช
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงรินฤดี ภูศิลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงสุธิมา หนองระสาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงอนุรดี ไข่ขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงไอญาดา เพียภูเขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงกนกพรรณ พรภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายทินกร ภูบัวใบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายธนภัทร บุญมานาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร วรรณไกร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายนรินทร์ แสงทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงปนัดดา บุตรอินทรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๐ เด็กหญิงพรรณรักษ์ษา
วรรณไกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ไพรเขต
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ สาคร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คูณเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายอนันต์ยศ สุดเฉลียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายอัสดา ภูศิลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงอินทิรา อยู่แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ กาบบัว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายครรชิต อินทร์นอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงกาญจนา นาคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กหญิงชไมพร หมวดเหม็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลผาลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายทินกร คำโหยก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ มาเหง้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงศศิกานต์ คงสังคะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายศุภกิจ ตะโนนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายสัทพงษ์ ชัยศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ เศษวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา บุญสูงเนิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ วรรณสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
จันทร์โคตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงนันทวรรณ ธงศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงนาขวัญ ปญญาใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายนำชัย ปองหล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายพันธมิตร อ่อนบ้านแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายยุทธนันท์ บุญบรรจง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงรัชนี สิงหาราม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงวริศรา เพชรขัณฑ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงวินิดา ศรีภูธร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายสิริมงคล บัวคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรขันต์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กชายอนวัช เคนวงศ์ษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กชายเอกบวร สอนเต็ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ หนองเส
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กหญิงขวัญข้าว ผาธิ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุวรรณประภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กหญิงดาริน บุญหลง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กชายตะวัน ธิตะเชียง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงทยิดา อาจปะระ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายธนากรณ์ บุตรสุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กชายพงษ์พิชญ์ ฝนระหัน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพัชราภา นาบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายวุฒิกร สุขศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงศศิธร บัวบกหวาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงสายพิณ ศรีเสนชุย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงสุนันทา พันธ์พิม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงสุภัสสร เต้นเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายกนกพล เทียบสอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายคงยศ สุวรรณรอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กชายณัฐวัชร พรมนิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ มีสินกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายธีรเทพ พรมไตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายนนทชัย จันเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรเขต
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงภควดี สุขพร้อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำเสียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงวรรณภา ธิตะเชียง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงอภิญญา สมบัติพรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงอลิสา โพยภูเขียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงแทนคำ เดชอุทัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงขวัญมนัส ทวยจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงชลธิชา นาทันเริม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มโนศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเพราะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายธนพล พรมไตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายธันวา ดาแลบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงปริศนา รักนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายภานุ ภูชะนะศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายวรชิต ชัยบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายวัฒนา เติมหล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายสิรภพ ดอกชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงสุภาวิดา ไพรเขต
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายสุวณิชย์ ศิลาอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงอรไท จันนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายอิทธิพล พลม่วง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กชายเกรียงไกร โพธิชัย

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงเปยมฤทัย เจริญโภค
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายกฤษณะ กลางสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงจิรวรรณ โดดชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญหลง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เขตสมุทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายชัยลิขิต บุญขัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายชินวัตร สมบัติพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ใจบุญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิงศรี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายณัตินิรันดร์ บุญหลง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายธนศักดิ

์

ธงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ร่วมรส
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมพินิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงปยะธิดา มางิว

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงพรนภา บุตรนิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายพิทักษ์ ขันหล่อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงภัทราวดี แสงรุ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงมุธิตา อยู่ทิพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงยุภาวรรณ ชัยจีน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงรัชนี ดอกกะทุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงรัตนา หนองเส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายลมรันท์ กัลยาวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายวรภัทร มนัสสิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เพียซ้าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายศราวุธ สีลุน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายศาศวัต วรยศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายสุรชัย นูอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงอรัญญา ชัยบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา ยางสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรหมชน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายจุลจักร คุณสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงชลดา โพธิคนิตร์

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงชลธิดา สิงห์ครุป
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กชายชัชวาล มีกุลชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายทศพล ผาจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายธีระวัฒน์ เต้นเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายนครินทร์ สมานชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงนลินนิภา พิมพ์บูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงนิภากร ธิตะปน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายนิรันดร์ ดาแลบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายประพัฒน์ พิกากัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงปรายเทียน แสนเศษ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงพรรณนารา ปานภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ เจ๊กเผือกหอม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายยืนยง ผาธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายรัฐพงษ์ สีหาวัตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายวุฒิธิลักษณ์ อินทร์นอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายศิขรินทร์ ไชยพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ จุ้ยกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายสุทัสน์ ขันสุนทร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนพิมพ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงสุริยะภรณ์ บุญหล้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายสุริยา พูลกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงอนงค์นาถ หมอนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ บรรเทา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงอรสา บุตรสุ้ย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ สุนาชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงอินทิรา ไตรฆ้อง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงเนรมิตร ธิตะเชียง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายเอกราช หนองเส

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายกฤษณะ ทวยจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงกัลยา ธิตะเชียง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงจริยา ปนมณี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เกษรมาลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ธิตะปน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายนพรัตน์ วัฒราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงปนิตร์ตา โสภาบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กหญิงพรนภา สีโย
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กหญิงมลธิชา โพธิคนิตร์

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กหญิงรุ้งนภา บุญสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงวาสนา ทิพย์ปสสา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายสิทธิพร จันนู
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดาถำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงสุจิรา อินทรเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กชายหัสดี แสงโสดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๓

นายอนุชิต ขันขวา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มุลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กชายเจษฎากร บุตรโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายเวชพิสิฐ อรรถจักร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายฐิติพงศ์ อินอุนโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กชายกมลภพ ปนใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กหญิงยุวันดา พลขาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงสิริโสภา ทนคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กชายถนัดชัย แม้นศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แขวงภูเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ปดทะวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายจินวัตร ลาดบัวขาว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กหญิงตะวันยา เติมสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กชายปารเมศ จันทรวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กหญิงปยะดา ภิญโญสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กหญิงภัทรพรรณ โสเพ็ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กชายภานุพงค์ ประจันมอญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายวีรพล รุกไพรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กหญิงสุธีรา ยามดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายอภิชัย ขวาชารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงเอือมฝน

้

ชะโรมกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กหญิงมนฤดี สมประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กชายคคนานต์ ธรรมวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงจิตติมา เทียนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กหญิงจิรนันท์ จิตผล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ บุญน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กชายพลวัต หงษ์สีทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายพิทัศนา เหลาบับภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กชายภาณุพงษ์ วิริยะผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กหญิงวิภาดา บุญไตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กชายวิศวะ เพ็งธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงสุจรรยา โมครัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายเจษฎา จันบัตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กหญิงจีรวรรณ กองสินแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ วงค์สาขา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กหญิงตติญาดา บุญกอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กหญิงนภา เหมือนตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยาจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ สุริยะมาตย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กชายเจริญทรัพย์ ไชยพิมพ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายสุรเดช สุวรรณเวียง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กชายกำพล ศรีสะอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กหญิงจีรารัตน์ แสนจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงปณิตา จันทะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กชายวุฒิชัย เพ็งธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายวุฒิชัย โมครัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขานยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทุมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงอรปรียา ช่างทำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กชายจิรายุ นนตานอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ วิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พันธุ์งาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กชายธราดล เคนโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงนภาวรรณ บุญสุขา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงพรนภา หอมหนองโจด
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายมานุ ชาติวันนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กชายมินธาดา มารศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงเนตรทราย มงคลวัลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี ประดับศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ สาริยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา เสมอใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กชายธีรภัทร ชูชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กหญิงวรรณภา มะลาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กชายชินวัตร อินเลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กชายบูรณ์พิภพ โสภาษิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กหญิงปทมา จันดาผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ลับทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กชายอนุชา โสดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงกชกร ประทุมกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ สิงห์ชัยภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กชายกฤษกร เทิดคีรีธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กชายกฤษดา พรมสาหิง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงจันทนิภา มีไม่วาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายชัยมงคล ศรีงาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สาวิยศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พลเขต

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หงส์ชารี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กชายธนากร สุดชะวงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงนันธิดา จันทร์ทโชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายพงพิสุด ปานภูมิ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงพิณภรณ์ เฮ้าทา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กชายภัทรพล อุตชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงลิษา มีเบ้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กหญิงวรัญญา ระวงษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กชายวัชระ พลเขต
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กชายวิรยนต์ มีเบ้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายสวิตต์ ทองชุม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจนประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงสุภาพร แผงศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงสโรชา พาสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงหัทยา พรมไตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ เปาทำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงอริสา ศรีผาโคตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายเปรมอุทัย เศษมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายกฤษณะ พรมสาหิง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กชายคณนาถ ทองขัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายจักรภัทร มันยืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงจันจิรา ทาดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สอนเสนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายชนินทร์ เหลาบับภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงณปภา นาคสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายณัฐดนัย น้อยเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ ชัยมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายทศพล มีเบ้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายธนพล ปตถา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กหญิงธนัญญา ม่วงลาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงบุษยา คำมูลแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีสมุทร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายพงศกร สามา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา แสงโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงพินิสา ม่วงลาด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๖
เด็กหญิงมณฑาวรรณ มนสินธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ ชัยโยธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายวรพจน์ วงค์คำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายวรยศ ราตวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กหญิงสุมินตรา ทัพธานี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายสุริยัน เนืองชมภู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายสุริยา เนืองชมภู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ วิชิตสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงอภิปรียา ขานด่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงอารียา พรมไตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทุมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายกรกริช วงค์ษาเนาว์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายกิตนุวัฒน์ พัฒนสาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงจิราพร ดอกทองหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สุภามาตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์เส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนามนตรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีผาแหย่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายธีระวัฒน์ แดงตาโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายนราธิป เสนเทพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงพัชรีพร พรมไตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายพีระภัทร ศรีแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ สุทธสิงห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงรัฐนันท์ พรมเลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายวายุ นาสินทร์ปอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสนสากล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงสุนันทา เหล่ากลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา โคตรแสวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงอัจฉรีย์ ประเสริฐสังข์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงอาริษา นครจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงเกตุแก้ว คำมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำสุญแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงฉัตรรัตน์ คำมาตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทร์ทโชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กชายธนากร สร้อยสีทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมสาหิง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงพรรษา เนืองชมภู

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายพิษณุ เห็มทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายพี ใหม่ยะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงหทัยชนก แสงโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงศิรินทรา ม่วงลาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงสุมาลี ดวงจิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ห้วยจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายจิรนันท์ บัวบกหวาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์ อดทน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงณัฐวดี มีเบ้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายทวีสิทธิ

์

จันทรโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายนันทวัฒน์ พลเขต
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงนำฝน พลเขต
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงปยะนุช สร้อยนายาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงพรทิตรา พรมไตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงมินทดา มาลัยทิพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงรัชนีกร พระคุณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ล่ามแขก
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กหญิงวิรดี ศรีสมุทร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงศรัณยภัทร บรรเลงส่ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงศิรัตน์ดา บุตรสีคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๓
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พรมเหลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๔

นายปจวุธ อินกำบัง
๐๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๕

นายสงบ สารฆัง
๒๖/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๖

นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๗

นางอุมาลี ศรีสงคราม ๓/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๘

นายอุบล ยืนสุข
๓๑/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๑๙๙

นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณ
๑๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๐
นางอรทัย เจริญใจ

๒๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๑

นายพฤหัส พันธ์มะณี
๑๗/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๒

นางเพ็ญแข สารฆัง
๒๕/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๓

นางจุฑาพร เฮ้าทา
๓๐/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๔

นายวรวุฒิ ทองสง่า
๒๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๕

นางกรทิวา หาญเชิงชัย
๑๑/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๖

นายกิตติภัฏ ปอมสุวรรณ
๒/๐๗/ ๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๗

นายอำนาจ โสลา
๙/๐๑/ ๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๘

นางสาวลักขณา หล่าวงโคตร
๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๐๙

นางสาวอังคณา มณฑา
๑๓/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๐

นางอ่อนจันทร์ พูนกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๑

นางสาวศศิธร ชลประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๒

นางสาวนิตยา สุนาชัย
๖/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๓

นายสุทธิกร กรมทอง
๒๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายธนาดล ลีเจ้ยวาระ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายนัทพล โชคสกุลขัยพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายสิริราช เยาว์ไทยสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายเพชรมงคล บอนชัยสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงไพลิน อ่อนสีดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พลเขต
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงปยะดา ลมสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงพัฒนวดี พันธาโฮม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา รอดศรีธรรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายศุภกร ไชยพิมพ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายอภิชัย สีดาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงอรวี บงโนนงิว

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สิทธิมาส
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายธีรวัตร แดนอินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงวรดา นันทะเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กหญิงอัญชลี อินสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงพรรณษา ฤทธิวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายพลวัฒน์ กลันภู

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายอภินันท์ จันทร์สว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายกิตินัย บุญไสว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายจักษ์กริช มณีแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายธีรภัทร แพงน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายธีรทัศน์ หนูลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายบรรจร พรมโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงอรกมล ภูคำน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงชนินาถ แจ่มจำรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงศิรินารถ ฐานวิสัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา พรมทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญมาตุ้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงปติยตา ไผ่เฟอย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงปวีณา จำปาอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล สมนาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงอริสา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงอัญชรีกร ศรีจันทะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วบุดตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๐

เด็กชายวสันต์ ทึงดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงจิรภา ศิริวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา จันทจร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงชุติมา ไกรถาวร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงณัฐกมล สุขขา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงณัฐปาณี คำโม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายธนดล ศรีอุดม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ พิมพ์โคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีคำภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงปนัดทิดา วิโรจน์ศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงปาริชาต วิชัยยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงพัรชราภา สร้อยมาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงฟาริดา แสงจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สีราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงขัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา แพงโงม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงกรวิภา พฤกษชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตาลตะโนตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงจิราพร พรมดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ แสงใสย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กหญิงชลลดา แสงเดช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายชัชชัย โพธิสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายณรงศักดิ

์

พลงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงตะวันฉาย มะติยะภัก
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายทวีวัฒน์ อาจหาญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ธุระธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วันดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงปาลินี อินทร์เจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงภัทรมัย พรมพยัพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายภูมินทร์ อุ่นคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กหญิงรสริน บัวใหญ่รักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงศศิประภา อุตตะมนต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงสุธิดา โพธิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงสุวรรณา นามวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายกันต์ เศษวิสัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงกัลยาณี ชมภูพืน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สีบุบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายฉัตรชัย ทาสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

อินทร์เจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงธวัลรัตร์ แสงคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือฟา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายธีรพงษ์ เครือฟา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงนาตาชา ชาตัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงปริชาติ บรรเทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงปยะธิดา รัฐธ์เมิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายพงษ์พิศณุ จันทร์ประทักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายพุธิเมฆ ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงยุวธิดา บุญผล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ รัฐเมิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็งพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กชายวัชระ เทพชมภู
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงวิญาดา เศรษฐาวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงศศินิภา จันทร์เขียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กหญิงสุนิษา ศรีหะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำผง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงอรชร อ่อนพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงอรณิชา ยอดทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงเมขลา บัวระภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๐๙

เด็กหญิงแก้วกัลยา วิชัยคำจร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาพร้อม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายคงเดช ขาวเขว้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงดวงดาว หล้าไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงบุณยาพร มูลตรีศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายพัชรพงษ์ นักผูก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงพิจักขณา สุขขา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วงชัยยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงมุธิตรา อินต๊ะยศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงยุพิณ อาจหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กหญิงวรนุช หมืนเฮ้า

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงวรรณนิศา พุฒพัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงวราภร ทาเหล็ก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีภูเวียง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงสิรินยา ผิวเผือน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายสุภกร เตมาชิก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายสุรสิงห์ หนันอุทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงอนันตญา บัวนพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์แก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงอรอุมา แก้วหลอด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กหญิงไพริน น้อยหา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายจิตติพงษ์ คำอ้อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงทิพวรรณ โชคคุณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงปาหนันท์ จันทร์สด
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงรวิสรา พรหนูน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงวรรณภา เครือฟา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายศิริวัฒน์ คุปต์กาญจนากุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายศุภชัย พุฒชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี คำเรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงสุมาภรณ์ ภูมาศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๐

เด็กชายสุรวิทย์ ไชยพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายอนุชา ทึงดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงอลิษา เหล่าสงคราม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายเฉลิมพล นักผูก
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายเพชรกล้า สนสังข์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงนันทพร สุขวินัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงนำฝน ภูพวก
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กหญิงยุธิดา ศรแผลง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ อรรคโสภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายวราเมธ ปุชัยเคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล คำอ้อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๑

นายสมใจ ศรีไชยมูล
๐๘/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๒

นางสุวรรณี ปุกแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๓

นายบรรจง สวัสดี
๑๖/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๔

นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักร์
๐๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๕

นางจันทร์เพ็ญ คึมยะราช

้

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๖

นางสุชานันท์ ศิริวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๗

นางสาวกรวิกาณ์ ข่วงทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๘

นางนิสากร เด่นเฉลิมชัยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๕๙

นางสาวเมธาพร มณีโชติ
๓๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๐

นางอรุณลักษณ์ ไกรศรีทุม
๐๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๑

นางสาวระพีพร ศรีภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๒

นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๓

นายมุ่งหมาย ตองสุพรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๔

นายนัชนนท์ โพธิรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๕

นางสาวนันธิชา รัตนสวนจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๖

นางสาวอริยา สวัสดิทา

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๗

นายธนุตปราชญ์ กุลด้วง
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายจีระภัทร เดชโมรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงณัฐพร เลพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงบุษบา จันทินมาธร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงปวีณา กรรณลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดชาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงอัญชลี ศรีคำภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สลักกาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายคมสันต์ สมควร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายณภัทร หอมมันทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิทอง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายศุวิมล แก้วโภคา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายสรวิชญ์ เขียวอาษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

เดชโมรา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายโชคอนันต์ ฟกสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงกาญจนศิริ ลีรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายชินวัตร เสมอบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายดนุสรณ์ เพ็งสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายธีรชาติ สินทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงธีรดา บุญประคม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เพียรพยุงพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงวัลภา ชำนาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยแสนท้าว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กชายคตาวุธ ไชยะศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงณัฐญาดา อันนอก

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายธีรโชติ สังวร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงนันทภรณ์ ผลศาส
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเก้าแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายภูตะวัน จันทร์ปอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายภูรินทร์ บุษบง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี พงษ์ศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงอมลณัฐ ภูพวก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงอรปรียา ภูพันนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงอารีญา ถูวะศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงอุมากร ขันโฮม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๒

เด็กชายกฤษณะ สีนามหวด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กหญิงกิตติมา สิงห์สำราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงชนัญพร ยัวยวนดี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กชายชยุตม์ พาพวย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๖

เด็กหญิงณะฤฐา โพธินาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กชายณัฐวัตร แก้วมะณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงตุลย์กัลยา กะสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ กระนูน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๐

เด็กชายนนทกร มีภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายนันทพงศ์ พันธุ์มณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญนนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงพัดพิมน ฐานะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายพีรดล บุญสิลชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายวีราพัชร์ คลังกลางทวีชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงศยามล เม็ตเกล็ด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงดารินทร์ ช่องผม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

มาตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงปาริชาติ ไชยะศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงวรณัน โพธิศรีอุ่น
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ชาติมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงเสาวภา หอมทุมมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายเอกพล แสนสวนจิตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๕

นายเอกวิทย์ จันทจร
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๖

นายปญญา ขนานแข็ง
๑๗/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๗

นางอุไรวรรณ เอียวศิริ

่

๒/๐๖/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๘

นางปรารถนา ขนานแข็ง
๒๕/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๒๙

นายอภิรัฐ ชาเนตร
๐๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๐

นางสาวพะเนียด ปานกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๑

นายวัชรินทร์ เกตุสงกา
๓๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๒

นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๓

นางสาวลินดา บุษบง
๒๒/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๔

นางสาวสุดารัตน์ แคนติ
๑๕/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๕
นางสาวกุณฑกัญญา ลือชาคำ

๑๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๖

นายสังเวียง ภูนวน
๑๓/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๗

นางสาวกนกวรรณ คงสนอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๘

นายกฤษณะ แบนเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๓๙

นางสาวกิตติยาพร บัวบกหวาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๐

นางสาวกุลวนัท สาระรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๑

นายฆนัท พรมไตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๒

นายจตุรงค์ กองสินแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๓

นายจักรี ดวงจันทรนี
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๔

นางสาวจุฑารัตน์ วรจักร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๕

นางสาวฉัตรดาพร สอนเต็ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๖

นางสาวชฎาภรณ์ งามสมเศษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๗

นางสาวชมพูนุท บุญสิมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๘

นางสาวชลธิชา พรมไตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๔๙

นางสาวณัฐชากร ทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๐

นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรขันต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๑

นางสาวณัฐิยา ศรีสุดใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๒

นางสาวดวงฤทัย ไตริน
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๓

นายตะวัน นันทะแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๔

นายทินกร จันสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๕

นายธนัญชัย ไทยอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๖

นางสาวนันทชพร ทวีทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๗

นางสาวบัณฑิตา เหลืองคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๘

นางสาวปวันรัตน์ จันทร์ลาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๕๙

นายพงษ์ธิพันธ์ อ่างยาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๐
นางสาวพรประเสริฐ ธุระพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๑

นายพุทธิพงษ์ ยางศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๒

นายภูมินทร์ แพงน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๓

นายรณชัย เอกนุช
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๔

นางสาววรรณวิภา พลเขต

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๕

นางสาววราภรณ์ บุดดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๖

นางสาววริน รัววิชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๗

นายวิชัย ฝายปาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๘

นางสาววิมลทิพย์ นักร้อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๖๙

นายสถิด ตุ้มสีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๐

นายสัญญา สันโดษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๑

นางสาวสุกัญญา มะลัยทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๒

นางสาวสุดารัตน์ โนนฤาษี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๓

นางสาวสุภัทรา เทพา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๔

นางสาวสุมินตา ยาสาสัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๕

นายสุรชล มะโนปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๖

นายสุวิชัย นุเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๗

นายอดิศร จุมพล
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๘

นายอนุมัติ แก้วประทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๗๙

นางสาวอรุณณี ภูวะทิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๐

นางสาวอาริยา พลอาจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๑

นางสาวอารียา ระดาบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๒

นายเจษฎา แสนประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๓

นายเดชา กรรณรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๔

นางสาวกฤตาภรณ์ ลมชาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
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นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๕

นางสาวกาญจนา สารบรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๖

นางสาวกาญจนา หดราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๗

นายขจรเกียรติ สิงห์วงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๘

นางสาวจันจิรา สร้างแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๘๙

นายจารุวัฒน์ จันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๐

นายจิรายุ จันดาเบ้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๑

นายจิรายุส ดิษฐ์เจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๒

นายณัฏฐากร แซ่ลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๓

นายณัฐวุฒิ จุ่นมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๔

นายทศพร สิงห์คำปอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๕

นายบัญชา เติมหล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๖

นายประพันธ์ สายธนู
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๗

นางสาวปราณีย์ ธิตะเชียง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๘

นายปวีณา บุตตะกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๔๙๙

นางสาวปยธิดา คำหงษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๐
นายพงษ์เพชร นิมแก่น

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๑

นางสาวพัชราภรณ์ จันทะผล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๒

นางสาวมณีรัตน์ อาจสิงห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๓

นางสาวมินตรา ระลึกชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๔

นายยุทธพิชัย สุวรรณบล
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๕

นางสาวลักขณา สีหาบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๖

นางสาววนิดา จันปลิว
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๗

นายวรวิทย์ เยาวะภาว์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๘

นางสาววินิดา ฤทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๐๙

นายวิษณุ กุดกัญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๐

นายวิโรจน์ วงษาวัตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๑

นายศักดินนท์ พัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๒

นางสาวศิริพร ธาตุบุรมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๓

นางสาวศิวนาถ หาคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๔

นายศุภชาติ วังสีดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๕

นายสงกรานต์ ธงศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๖

นางสาวสร้อยจินดา พรมนิล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๗

นายสิทธิศักดิ

์

ชัยมงคล
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๘

นางสาวสุณิสา พานหล้า
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๑๙

นางสาวสุทธิสา จุ้ยกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๐

นางสาวสุพรรษา ดีแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๑

นายอนุชา คำดอนหัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๒

นายอนุสร แผ่นพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายคฑาวุฒิ พิณรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายชัยนันท์ สีหามาตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทองรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายปติวัฒน์ ทาตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงปริชาติ พิลุต
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายพงศ์พล สิงห์มะดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายพงษ์อมร สมพรปริวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๐

เด็กหญิงสริตา บุญมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายสุภวัทน์ ลวดอุปโป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงสุภิชา เพียปาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายสุริยเดช เขียวหนู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายอธิปวร กลอนไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายอนุวัฒน์ หอมขจร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงอรทัย ภูชมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงณัฐติกาล คำฮต
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีอร่าม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายนรุตม์ พร้อมโกมล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กหญิงปทมาวดี คำเมืองคูณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายพัชรพงศ์ คำฮต
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ อาจคำภัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๓
เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา พืนหัวสระ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายพันนา สิทธิจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายพีระพล พลเยียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงพุทธพร สุทธิแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายมนุเชษฐ์ คำสุริย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยดำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายสุภกิณห์ ทะวิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๐

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีกวนชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงอรอนงค์ อาสาชนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงไปรยา ภูรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรรณลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงกันติมา มงคลมะไฟ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายครรชิต นละชาญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายจิรภาส ดอนดีเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงจิราพร ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ยาจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๕๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แหวนหล่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายประวิทย์ เดชสิมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายปยวัฒน์ บุญมาโค
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงพลอยวรีย์ อันนคร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เคนวงสา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายวุฒินันท์ กิจสาริกรรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายศรัณย์ หมันกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงสุดชาดา ยอดสง่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงสุธิพร ศรีภูธร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงอภัสรา จำปาอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา มีแสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กหญิงกุลวดี หงษ์พรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายปยวัฒน์ จินเจิน

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงพัชราภา สีเหลือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงรมิตา แก้วพิลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายวีระชัย ปลาโมด
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงศรีสุดา จันทร์ศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญประคม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายเจษฎา สุขหนองฮี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงเพ็ญศิริ จำใบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงจิตรัตน์ดา เจโคกกรวด
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายธนกฤตค์กร คำโหยก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กชายธนากร เครือเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงพณิดา นุ่นงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายพีระภัทร เนียงอาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาสาชะนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญประคม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายสุขสันต์ ศรีแสนซุย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายสุทธิพร สาอิม

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงอริสรา ศรีกวนชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงฐิติมา ยอดสง่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กชายณัฐพร เทพตาแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงดาปนีย์ บำรุงสำราญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงธนารีย์ ทองรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงปยวรรณ นาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายวรุตม์ ศรีกวนชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงวารุณี ผดุงสันต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงวิชุดา ทาตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงวิภาดา เนียงอาชา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ตะนะไชย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุสดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายศราวุธ พร้อมโกมล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กหญิงศันสนีย์ ขุ่มด้วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กชายศิริพงศ์ จันทร์โสภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงสุทธิชา แจังเกิด
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงสุภาดา วังเทียน
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กหญิงอรพรรณ สมีเพชร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กหญิงอริสรา เหล่าวงโคตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงอาริยาภรณ์ กลอนไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๘

เด็กชายอารีย์ มงคลดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กชายอมรเดช แดงตู้
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สีลาสอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายณัฐภัทร หาญกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวาวงศ์ษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายธีรวัตร ระลึกชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายสุรจิต เครือสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงอณัฐชา หงส์วงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๖

นายมานะ ถนอมจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๗

นายธนบดี ปริปุณณะ
๓๐/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๘

นางพิพิธพร บุญเสริม
๒๐/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๑๙

นางแสงเมษา ทองคำกาญจน์
๒๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๐
นางสาวเบญจวรรณ ต้นตะภา

๒๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา พรมนิล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงกษญาฬ วริวัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา บุตรวิชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายกิตติชัย ภูไว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายกิตติพงษ์ เวียงวิเศษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงกีรัตติยา วงศ์มีแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงจินดาหรา แสงมุณี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงจิราพร คำภูเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญประคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายจิรเมธ เกล็ดงูเหลือม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายจีรพัฒน์ ผิวดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายชยานันท์ โต้นโนนเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เลิศฤทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายชวัลวิทย์ สุริสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายชัยชนะ ชาญณรงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายชัยอนันต์ พลสัสดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายชาญคณิต จันละคร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงญาฎา ดอนทันเนียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงญาณิศา บวกโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงณภัทร เสมอใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายณัชพล พลเขต
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๓
เด็กหญิงณัฐชยานนท์ คนซือ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงณัฐวิภา เฮ้าทา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงณิชกุล ใยแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายดนัย น้อยเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายดนัยณัฐ เวียงพยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายธนกร ภูชืนศรี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กชายธนกร มาจิตรตรา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายธนกฤต ครึมค้างพลู

้

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ สมเกตุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงธนัชพร พิกาด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สอนละ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงนริสรา พูลพุฒ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงนัฐลดา อภิพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงปพิชญา จันทร์ทะเดช
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงพรรณภัทร พลเขต
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายพรรณวัสส์ พิมพ์อ่อนตา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กหญิงพรรณอร วงศ์ภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงพรรณิภา ด้วงบาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงพัชรศรี เจริญสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงพิชญาภา หยาดไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายพิชามญชุ์ เส็งบางยาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาทิพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงพิยดา ขาวลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงพิยดา ศิลาชนพฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงภัชทรธิดา ธิตะปน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายภัทรภูมิ เชือบุญมา

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงภัทราพร ปานภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงรติกร บุญพา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงรัชฎาพร ปาจะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายวรรณเทพ รณเรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงวรวรรณ ปรีชาญาณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงวสุธร หล้าคำภา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายวัชรากร ทองผาสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงวิภาพร บุญมาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงวิภาวดี กุศลรอด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงวิไลพร ดวงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กหญิงศศิธร จงกลรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงศศิลิตตา ทองเดช
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงศิริวัฒนา จันทร์หล่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา คำนวนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายสมหมาย จักร์โนวัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา ธิวา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงสุวคล เกือหนุน

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปานภูมิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงอรดา แสงบัณฑิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายเกษฎา ชาวชุมนุม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๐

เด็กหญิงเขมจิรา เมืองดู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายกษมา สุขขานายาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายจิระยุทธ ถมมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพ์เพ็ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายชูเดช โกวิทย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายณัฎฐพล พัฒนาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงนภสร บารชน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงปนัดดา รัตน์ทิพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงปรารถนา อุปนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงปาลิดา มานา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายปยวัฒน์ สิทธิคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๑

เด็กหญิงปนมณี ช่องทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กชายพรบดินทร์ วงษ์ชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กชายพฤธินันท์ สิทธิมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงพลอยไพริน อินแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๕

เด็กชายพิชิตณรงค์ หารโสภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงพิยดา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กชายภาณุเมศวร์ จันทร์เกตุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีเรียง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๐๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โลมพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กหญิงลลิตา คำสีแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายวชิร จันทร์เหลือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ คำมุกชิก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ธาตุธนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาบกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงวาสนา โนชะราช
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายวิรชน ราชรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงวิรดา คีรีวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงศิริมาศ บุญสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กชายศีลวัต เตียวิลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายสิทธินันท์ ชูนามะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี วรรณศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงสุณิสา พัฒนาศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงสุนิษา ชนะประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุทธิสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายสุเมธ ระดาบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กหญิงอชรายุ ช่วงวงค์ราช
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายอชิระ โพธิญาณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายอนุภาพ แก้วลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ ตุ้มทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ โสมจัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงอภิสรา ทองทุม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญประคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงอรทัย ภูหนองโอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงอรนุช คำลือชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายอรรครินทร์ อินทร์นอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายอริย์ธัช อินทร์พิมพ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงอัญมณี ปจยะโก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทอนหยี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๐

เด็กชายเกษมสันต์ ภูสมพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงเนตรชนก ไชยลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายเสกสรรค์ ระวิพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายโกสินทร์ สำรวมใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายกฤษดา ศิลาชนพฤกษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายกันต์กวี เลพล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงกัลยาพร พูลเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงขวัญตา พิลามาตร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ เประกันยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายจิระพงศ์ สายสังข์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายจุลจักร ดีสวาท
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายชนะชล พลเขต
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายชนินทร์ ชุ่มสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

ตุมอญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงชลิตา ชัยเพ็ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สนิทกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญประคม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พิมรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์เพชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๐

เด็กชายณัฐนนท์ โนนทิง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ อุดชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญส่ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงณิชาภัทร อุทธชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายธนพล มณีแสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายธนภัทร ทาน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสมศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าหอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายธนวุฒิ หาญเชิงชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายธนศักดิ

์

ภูผาดวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กชายธนากร แสวงวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายธนโชติ บุญไตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงธันยพร วิวาโค
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงธิติสุดา ทองคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กหญิงธีราพร แก้วอำนาจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายนครินทร์ ล้านสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายนครินทร์ ไพรเขต
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายนภดล ขันขวา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายนรากร เทียงสูงเนิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กชายนัฐวุฒิ นาบิดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายนัฐวุฒิ สายบุญจอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายนิภาพร แสงขุรัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา คำเครือง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายปฏิพล ศรีหามาตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายประภวิษณุ์ ชัยศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงปรีญาดา ไพรเขต
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงปุญยนุช ถุงนำคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ด้วงคำจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงพนารัตน์ กำลังทวี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กหญิงพรไพลิน กงสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน กัญญา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายพศิน เส็งบางยาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยสุระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงพัชริดา ผาสุก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายพิพัฒนชัย จันชาดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายพิษณุ ดอนวิจารณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายพิสิทธิพงษ์ ณรงค์ชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายภัทรพงศ์ อินทรเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ แก้วเฮือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายภาณุมาศ เกลียวทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กชายภูริทัตถ์ เสือสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๒

เด็กชายภูวดล อินทร์วิเชียร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงมณีศิลา ศรีทาถุ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงมนัสนัน มูลราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงมุทิตา พลเขตต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๖

เด็กหญิงรัชนียากร กลางหาบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กหญิงรัตติสา ผาบจุงกุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กหญิงลลิตา ปางชาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กชายวชิรวิทย์ พันธ์ชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๐

เด็กชายวรเมธ นวนสะอาด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายวัชรพร บุญผล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายวัชระพล ทับสิริย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงวาสนา สมมงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายวิทวัส มันกสิกรณ์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายวีรภัทร ครองยุติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายวีรากร ครองยุติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายศรวุทธ มาสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เสียงเพลิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กหญิงศิริวรรณ สมบัติหอม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงสารินี แพงน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายสุธิชากร สังเว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงสุภาณิน สาสิมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กองโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายอชิระวิชญ์ พันสนิท
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงอริษา ธงศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กชายอัครเดช แสนพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงอาริษา ฉัตร์รักษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กชายเฉลิมรัฐ โภคานิตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๓๐

เด็กหญิงเพชรวารี กัญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงไพรวัลย์ มณีโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงไอลดา แก่นท้าว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๕๙/๕๘๓๓

นายนายยยุทธนา สอนสุภาพ
๒๔/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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