
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๑,๙๗๒ คน ขาดสอบ ๒,๑๓๐ คน คงสอบ ๙,๘๔๒ คน สอบได้ ๕,๘๕๐ คน สอบตก ๓,๙๙๒ คน (๕๙.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๑ เด็กหญิงอริศราลักษณ์
สมณะคีรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงพิญดา กมลคร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี นาจอมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายอภินันท์ วันเวส

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายธีระเดช ทุมชะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายคมกริช เพียอา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายธนากร ชนะภูมิ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายวรวุฒิ สายสิม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงมริสา แก้วสุข

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงจินตนา มะธะศรี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงอริศรา วิชัยวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงปณิดา กองสินแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงธิติยา คำวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงชลลดา พันธุ์พิศาล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ สีทา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีหานาท

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายสิทธิโชค บุรมย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายจักรกฤษ สิบนอก

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายโชคมงคล นาสิงคาร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายชิษณุชา ปรุงชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงมนระดา ประสมเภท

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงนิตยา ศรีสุข

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ ศักดิสิงห์

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงกุลธิดา หารสุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงนิรมล นาสิงคาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายภัทรพล พละสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายตะวัน เกษมสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายณรงค์ชัย นาสิงคาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายคริสต์มาศ บุญเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสุรดี ศรีคงเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายภานุพงศ์ บุญภา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายทิเบต โพธิหล้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายฐาปนพงศ์ โยธิบาล

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายกฤษดา สารีโท

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีคัฒนาม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพรชัย โกสุม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายสุทิน เนาวบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงดวงกมล เลพล

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงลานนา รำไพ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายชโนดม นุชิต

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายภควัฒน์ ยาไธสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงปนัดดา เพชบุรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธีระพงษ์ แสงเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงวิลาสินี อุปฮาด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายธนกฤต บุตะโล

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงพนิดา บัวฤษี

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงดวงฤทัย เลพล

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายณรงค์ โพธิหล้า

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมาแข้

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอริสรา ศรีพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธีรภัทร ชาญกล้า

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงโชติกา เลพล

๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอาณัติ บุญยารักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวันนิสา ศรีพรมมา

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายศิริมงคล โพธิเวียงคำ

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายอธิป บุตะโล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ โคกแหล้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายภูมิชนก ศุกรโยธิน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงวีรดา วรพฤกษ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายสมโชค เลพล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายกิตติพงษ์ คำบรรจง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงนิพาดา เพชรน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ บูระพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายธีรเดช เพชรน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ แสนวัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นายเสถียร เจ๊กภู่

๐๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นายคำบาง สิงห์ทอง ๖/๕/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นายสง่า ดอนอาจเอน

๑๔/๔/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นายมหา มหาเสนา ๖/๑/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นายไกรเพชร โคตะนันท์

๒๔/๔/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นายไพบูลย์ ฝายกลาง

๑๒/๖/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นายมณัฐโชค อุ่นแก้ว ๑/๒/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นายโสบิน สระทอง

๑๖/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นายบำรุง ตุ่มเมืองโดน ๗/๗/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นายเพชรรัตน อัตรัง ๖/๒/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นายศักดิชัย

์

เสมอบุญ
๑๙/๔/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นายคำหล้า สีทอง

๑๓/๘/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นายวินิจ ดอนน้อยหน่า

๒๓/๙/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นายจรวด จำปาเรือง

๑๒/๑/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นายสมาน สุขเขตร์

๒๖/๑/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นายพันทิพย์ วิจิตร

๑๓/๖/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นายภิญโญ ภูฉายา

๒๑/๘/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นายบัญชา เนตรแสงศรี ๘/๔/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นายชูชาติ เกตุแก้ว

๑๒/๘/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นายเจริญทรัพย์ ภิญโญทรัพย์

๑๙/๙/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นายไกรสร นาเหนือ ๙/๒/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นายทองพูน ชมภูประเสริฐ

๑๐/๓/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นายเด่นภูมิ ทาแก้ว

๑๐/๒/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นายธวัช แสนสวาท ๕/๗/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นายวิชัย วรรณสม

๑๒/๗/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นายมนตรี ไชยชนะ

๑๑/๑/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นายทองสุข คำโกแก้ว

๒๑/๒/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นายจรูญ เดชนรสิงห์ ๓/๕/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๔
นายสุรพงษ์ โกมุทธพงษ์

๑๑/๕/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๕
นายจารุวุฒิ เผยศิริ ๙/๖/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายอภิสิทธิ

์

สร้อยศวะ
๒๔/๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นายอรุณ ชัยบุตรดี ๓/๒/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายสายชล กุลโคตร ๒/๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นายเหรียญทอง มีบุตรศรี

๑๔/๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นายสัญญา ขันขวา ๗/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นายสมพร ศรีอ่อน

๑๘/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายชัยยา สาริยา ๕/๑๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นายสงคราม คำสมศรี

๘/๑๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นายมณเฑียร อ่างคำ

๑๙/๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นายบัญญัติ แสนสวาท ๕/๓/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๖
นายเด่น ปองขวาพล ๑/๒/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๗
นายชุมพล สามาลา

๑๔/๔/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๘
นายสงคราม

พรมสาขา ณ สกลนคร

๗/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๐๙
นายอุ๊ด โสภาเปย

๒๗/๔/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๐
นายบุญเทียง

่

ทองบุราณ
๒๘/๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๑
นายวิชัย ศรีบัวคม ๒/๖/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๒
นายชัยวัฒน์ คำยอด

๑๓/๖/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๓
นายสุรเดช ดวงคำ

๑๓/๘/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๔
นายนพรัตน์ ศรีอุดม

๒๗/๙/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๕
นายศรรักษ์ เสือประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๖
นายจักรพงษ์ ขุริมนต์

๒๘/๑/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๗
นายจีรศักดิ

์

อัคการ ๔/๓/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๘
นายอดุลย์ ศรีพันธบุตร ๗/๙/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๑๙
นายพนม ทองบ่อ

๔/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๐
นายอารี พลสัสดี

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๑
นายศราวุธ ศรีอินทร์ ๗/๑/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๒
นายอ๊อด ภูพลผัน ๘/๑/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๓
นายธราพงษ์ สุทธิโส ๗/๓/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นายวสันต์ ดวงแก้ว

๑๐/๓/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นายชาลี พิมพ์โยยาง ๖/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายมนตรี สังฆพันธ์

๑๘/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นายนันทวัฒน์ แสงส่อง

๒๐/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายสำคัญ จันทคาม

๑๔/๗/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายสิทธิชัย มะลิลา

๑๘/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นายณรงค์ ระยับ

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นายสายชล บุญประคม

๑๙/๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นายวีระวัชร์ สีดามาตร ๙/๖/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นายสุรเดช ยักคันโท

๕/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นายทรงศักดิ

์

แจวจันทึก

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๕
นายอภิเชษฐ์ มาปอง

๑๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นายคงเดช พลคำแก้ว ๗/๒/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นายวิชัย พรมญาณ ๗/๔/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นายวีระชัย แก้วอุดม ๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นายวสันต์ ราชมนตรี ๙/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายสุรเกียรติ วงศ์กมุทธศัย

๑๒/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายนิกร วานนท์

๑๖/๘/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นายไพรัตน์ หลวยจันทร์

๑๒/๙/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นายสุรชัย ปคถาพิมพ์

๑/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นายธีรพงษ์ มากลี

๑๖/๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นายสัญญา กัณหาจันทร์

๑๗/๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นายวิทยา ผมงาม

๑๔/๔/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายเดชา ลากุล ๔/๖/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นายแสวง พิมใจ

๑๔/๘/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายปยนัติ ฤทธินวน

๒๗/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นายวิเชียร เจริญลอย

๑๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายจีรวัฒน์ จันทร์คำวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายสุรเดช อยู่สูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายสมภาร ตรีนนท์

๒๒/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นายวีระศักดิ

์

พลซา
๒๗/๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นายอนุสรณ์ โพธิคำ

์

๒/๕/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นายประยงค์ ภู่บำเพ็ญ

๑๒/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายเจษฎาภรณ์ นาคกลาง

๑๘/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นายนิวัฒน์ เหล่ายนขาม

๑๘/๙/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นายวันชัย พิมพาเรือ

๑๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๐
นายวิเชียร จันทร์บุตร

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๑
นายอนุชิต บัวใหญ่รักษา

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๒
นายวินัย ชานุชิต

๒๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๓
นายจรูญศักดิ

์

พิมพ์โคตร
๓๐/๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๔
นายเอกพล ราชแลนค์

๑๑/๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๕
นายกฤษกร กงแก้ว

๑๔/๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๖
นายวชิรวิทย์ แอ้นบุญมา ๓/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๗
นายมงคล บุญจีน ๖/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๘
นายนิกร ตรีนอก

๒๔/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๖๙
นายธีระพล คูณทวี

๒๘/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๐
นายธนารัตน์ กุมทศ

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๑
นายวิหก ทาสีแสง

๘/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๒
นายอังคาร ดอกไม้

๑/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๓
นายสุรเดช พันน้อย ๕/๑/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๔
นายกรัยนรินทร์ จันทะสิม

๑๔/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๕
นายสัญจร ชนชิต

๒๕/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๖
นายศุภเลิศ จันทร์ประดิษฐ์ ๑๐/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๗
นายดำรงค์ศักดิ

์

มาจุ่ม
๒๙/๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๘
นายดนัย พิละมาตย์

๓๑/๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๗๙
นายเฉลิมศักดิ

์

เพียคำปอง
๑๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๐
นายบัญญัติ พลดงนอก

๑๗/๔/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๑
นายวุฒิชัย แสงไกล ๕/๕/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๒
นายเอกชน พลเดช

๒๖/๕/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๓
นายสุกใส อังคะแสน

๒๖/๕/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๔
นายอนุรักษ์ วิมานทอง

๑๐/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๕
นายธนากร ภาโส

๑๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๖
นายสมปอง พันคง

๓๑/๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๗
นายสถาพร กองแก้ม

๑๖/๗/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๘
นายกิตติพงษ์ วิมานนท์

๒๒/๘/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๘๙
นายธีระเดช ศรีเกษ ๖/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๐
นายชัยณรงค์ ระหารสิม ๗/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๑
นายบุญเต็ม โพธิศรี

์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๒
นายสุทิน ทองปน

๔/๑๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๓
นายเจษฎา พรมราช

๒/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๔
นายอภินันท์ ศรีภา

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๕
นายประดิษฐ์ ภาคโพธิ

์

๑๗/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๖
นายธีรพงษ์ จิตรนอ

๑๑/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๗
นายทองจันทร์ แสงแก้ว

๑๒/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๘
นายบัววร นนมุด

๑๙/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๑๙๙
นายจริงใจ จันทร์สว่าง ๒/๔/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๐
นายสราวุธ นาสา

๒๑/๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๑
นายบุญธรรม แว่นสว่าง

๓๐/๕/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๒
นายพงษ์พันธ์ สุวรรณพงค์ ๘/๗/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๓
นายเอกพงษ์ พลศักดิขวา

์

๑๙/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๔
นายจักรพันธ์ อุทัยแสง

๒๕/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๕
นายอนุชา สุภะอุดร

๑๕/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๖
นายสุรชัย แสนใจ

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๗
นายธงชัย นาสงวน

๗/๑๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๘
นายสุพิน ชอบด้วยไทย ๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๐๙
นายปญญา บุตรวงค์

๑๑/๔/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๐
นายกำธร จันทขันตรี

๑๑/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๑
นายจิรพันธุ์ เพียรสดับ

๑๘/๖/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๒
นายวีรศักดิ

์

พรมนิล
๑๓/๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๓
นายบพิตร คำสอนทา

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๔
นายนาวา เพียซ้าย

๓๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๕
นายสากล สินชัน

๖/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นายสามารถ กันหา

๑๔/๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๗
นายสุระศักดิ

์

เกตุขำ
๓๑/๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๘
นายธีระพงษ์ ลาเบ้า

๑๓/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๑๙
นายเกรียงไกร พรมนิล ๑/๕/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๐
นายธนากร ติดสุข

๒๒/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๑
นายถวัลย์ ภาสบุตร ๕/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๒
นายโอรส ไทยสอน

๓๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๓
นายวศิน คุณรอด

๓/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๔
นายวิชิต สมเฉลา

๑๐/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๕
นายวิวัฒน์ สุวรรณบล

๑๓/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๖
นายชุติพงษ์ อุดมเดช

๑๙/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๗
นายสัญชัย เบ็ญจกุล

๑๖/๓/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๘
นายจิระวัฒน์ จันทร์ดาเรียง

๑๒/๔/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๒๙
นายวิชัย สุสินแก่น

๒๘/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นายขจรยศ พรมลา

๒๓/๘/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นายยุทธพิชัย ทุลกอง

๑๐/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นายจิรวัฒน์ แสงใส

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นายศุภชัย อัญชลีวรพร

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นายบุญเทียน สีโทเร

๑๘/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นายเสรีภาพ บุญอินทร์ ๘/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นายวัฒนา อุปชสีดา

๒๘/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นายณัฐพล มีลาด

๑๐/๖/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นายพิชิต ภูเก้าแก้ว ๔/๗/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๓๙
นายบุญชัย แว่นสว่าง ๙/๙/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นายนนธิกร พรมราช

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๑
นายณัฐพงษ์ บุญทัน

๑๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๒
นายอรัญกาล นาลา

๑๕/๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นายสุบิน ดอนอาจเอน

๒๙/๓/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นายพิทักษ์ แตะไธสงค์

๑๑/๕/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นายภูมิพิชิต นิลนะมะ

๒๘/๕/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นายหัสนันท์ เสนศร ๓/๗/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นายสุรพล ขายม

๑๖/๗/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นายอภิชัย จันอยู่

๒๘/๗/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นายไชยยา ชะชิกุล

๒๙/๗/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๐
นายนราธร ปริโย

๒๑/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นายเทวา ศรีอุดร

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๒
นายชัยชนะ แสนพรมมา

๙/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๓
นายธิเบศร์ พิมพ์เพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นายเอกชัย สุปญญา

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นายอนุรักษ์ เกษรราช

๒๖/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นายทักษิณ ดวงทับจันทร์

๑๘/๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นายณัฐพงษ์ ยศคำ

๓๑/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นายเทียนชัย ม่วงมี

๓๑/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นายจักรกฤษณ์ พิมโกทา

๑๖/๔/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นายอนุชา อันชมภู

๒๓/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นายจิรานุวัฒน์ โนนทิง

๑๔/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นายวรรณรัตน์ สุโขเจริญ

๒๕/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นายศตวรรษ กระจงจิต

๓๑/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นายประสิทธิ

์

บุญจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นายอุดม ลาดบัวศรี

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นายอนิรุทธ์ ศรีพลไกร

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นายชาญยุทธ พิมพ์โสดา

๒๒/๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นายเทพพิทักษ์ จันปาน

๑๖/๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นายสัมฤทธิ

์

เดชสิมา
๑๖/๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นายธนากร แหลมคม

๒๔/๖/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นายทินกร สารีพันธ์ ๓๐/๘/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นายพีระพงค์ มาฤทธิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นายมนัส โพธิทอง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๔
นายวิทูลย์ ชัยวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๕
นายศุภชัย เสนสาย ๔/๓/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๖
นายวุฒินันต์ มาโพธิ

์

๗/๓/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๗
นายณัฐพล วิเศษดี

๑๖/๔/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นางทองขัน ไชยเดช

๒๕/๖/๒๔๙๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๗๙
นางพิกุล ชาภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๐
นางแดง พันธ์สุวอ

๑๘/๙/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๑
นางบัวเรียน ทัยอ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๒
นางพันลี บัวสาย ๒๐/๓/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาวหงส์ แก้วบัวบาน ๔/๑/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๔
นางทองเลือน

่

รักษาราษฏร์ ๑/๒/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๕
นางทวีวรรณ คำวัง

๓๐/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๖
นางสาวทนงลักษณ์ ชินวุฒิ

๑๒/๕/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๗
นางไพรัตน์ สุรเวช

๒๑/๘/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๘
นางสาวแดง เฮียงมา ๗/๓/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๘๙
นางประครอง ต่วนเขียว

๒๒/๑/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๐
นางบัวลอย เกษนคร ๔/๕/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวถวิล ทองฮะ

๒๙/๕/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๒
นางปราณี โคตรคำภา

๑๔/๖/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๓
นางสาวอุมารินทร์ จอมทรักษ์ ๕/๘/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวบัวไล ศรีขัว

๑๘/๕/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๕
นางภัทรภรณ์ อินธิแสน

๑๕/๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๖
นางสาวพันทิวา กุฎฤาษี

๒๒/๘/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๗
นางแหวนทอง แสนสวาท ๔/๙/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๘
นางสาวอัมพวรรณ เก็ซกิตาเลาะ ๕/๖/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๒๙๙
นางสาวมยุรี พลหมอ

๒๐/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวณัฏฐ์ฌญา ทองดี

๑๓/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวบัวลอย โภคาพานิช

๑๗/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาววาสนา แสงเดือน

๒๕/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๓
นางสาวทัสนีวัลย์ โพธิศรี

์

๑๑/๔/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๔
นางสาวสมหญิง บุตรแสน

๒๐/๔/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๕
นางกัญญาณัฐ ทุมชะ

๒/๑๒/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๖
นางกัลยา ศรีรักษ์ ๙/๒/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวนันทนา คำสุวรรณ์

๒๖/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาววันวิสา วุฒิเจริญภูรี

๑๘/๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวนิตยา มีทัน

๒๘/๓/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาวณัฐชญา นนทะเสน ๗/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๑
นางสาวจินตหรา พรมแดง

๖/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาวชนัดดา ศิริสำราญ ๕/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวกุสุมา ดาราษฎร์ ๓/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาวแพรพรรณ บุญพิฬา ๕/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาวปาหนัน อ่อนโพธา

๑๓/๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาวกฤติยา ชัยรัตนสกุล ๙/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๗
นางสาวนวพรรษ เหลืองวิภู

๒๙/๘/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวดาหวัน โภคาศรี

๑๕/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๑๙
นางสาวปยะมาศ ประเสริฐสังข์ ๖/๗/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๐
นางสาวสุชานาฏ ผางสำเนียง

๒๓/๘/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๑
นางสาวช่อผกา สูบไธสง ๕/๖/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๒
นางสาวจินตนา การุณ

๒๓/๖/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาวนิตยา สีปราบหล่ม

๒๓/๙/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวรุจิรา ถาวะโร

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวมินตรา คำเวียง

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาววิภาพร เดชน้อย

๑๗/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวสุดารัตน์ อุประ

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวโสภา ตะกินนารี

๑๐/๓/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวอรุณรัตน์ สมอุ่มจารย์

๑๖/๔/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวทัศนี นามโฮง ๑/๕/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวจันทร์จิรา แสนงาม

๑๔/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวจารุวรรณ วงศ์ธรรม

๒๒/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวลดาพร เวียงแจ่ม

๑๓/๖/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ มณีชม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภูริภัทร ร่าเริง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ชังหนอง

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญอุ้ม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงณัฐวดี จุทะนันท์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงแพรวา ผูกพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงวิภาดา คณารักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงเอริก้า กิตเตอริงแฮม

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงอริสรา ยับสันเทียะ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอโณทัย คงเสนะ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงพรพรรณ แก้วคำ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวิภา บันเทิงใจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายสุเวช ใสโยธา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงอรพรรณ พุ่มเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงคริชฐา นวนจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงทัศนี บุญมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เสริฐศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายธีรเมธ ไชยรส

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงวินิดา สัตย์ธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายกันติทัต สุริสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

คุ้มตระกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายชาญนรงค์ วงศ์จินา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายนิยม นามท้าว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายณัฐชานนท์ ชามนตรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ช่อจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงอรุณรุ่ง หมันคำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงพรชิตา น้อยมะลิวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงจันทิรา มูระคา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงธารนารินทร์ คำดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุพัตรา โสโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงศิริพร อ่อนละมุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายตะวัน โกนกระโทก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายวสวัตต์ เดือนแร่รัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ อุ้มบุญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงกัลยานี เกตุสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายเปรมินทร์ รังษี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวธิดา ศรีลุนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายอภิลักษณ์ รังสูงเนิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธนาวุฒิ ศิริเวช

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายต่อศักดิ

์

ไทยอุบล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายยุทธพงษ์ สัตย์ธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายนันทะวุฒิ พละหงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ จุ้ยกะมุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายชนะศักดิ

์

บุญสร้าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงจารุวรรณ คำค้อ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงมันทนา สีสุรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงรัตนา เจิมแหล้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกาญจนา สุพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายชัชวาลย์ วงศ์จินา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธเนศ เกินชัยภูมิ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายนนทวัฒน์ จันสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายมนัส ไชยสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภาราดร วิเศษหมืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงนวพร สุดเทวี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงณัติธรดา พันธ์เพียร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงกุลณัฐ บัวกอ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงพรรณธิภา สุนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายพิชิตชัย ขันขวา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ณะศร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิราพร บุรีรัมย์สูงเนิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายสุธินันท์ พระสุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเพ็ญสุทธิ

์

แก้วอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวุฒิไกร ชัยพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงสโรชา กันหา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงเฟองลดา ภัยพา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงวรารัตน์ ทะนันไชย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงอมมลรดา รุ่งแสงประเสริฐ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายบัณฑิต สีโยธะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงพิยดา แสนเวียง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงทัศณพร อินทร์เพชร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายมรุพงค์ หงษา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงช่อผกา สุขา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอัญชลี ผายพลพฤกษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายศุภรัตน์ พันธ์ลำภู

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพรหมพร คำภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธีระเดช ศรีสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุธีมนต์ อิปโซ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงธัญจิรา ชารีกันท์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงรัตติยา อินทนนท์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงมุทิตา แสนภักดี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายจักรพัทธ์ แก้วกัลยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปานทิพย์ ชัยมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุนันทา ตรีเดช

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพัชราภา อินทร์เพชร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว วัดสระพังทอง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงลลิตา แข็งของ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายชาญวิทย์ คำใหญ่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา นิลคำแผง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงรัติภรณ์ ภูพลผัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงนันทิกา ชนะเมือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายภีรณิภัทร คำภีระ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายวีรพงษ์ จำปาขาว

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงบังอร ประนามโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายปริญญา เสวะมาตย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงกนกพร คุ้มศิลป

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงกวินธิดา นงคะวาส

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วกล้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงชลธิชา บำรุงนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงดลอัปสร อุทธา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงปริญญา อุ่นใจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงวิจิตรา บุญญานาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อัคมาตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายณัฐธนากร ชนะชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายอนวัช พรหมสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ คุ้มศิลป

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายธงชัย ทนงเดช

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

ปกษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงรัชนก ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ โภคาเทพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายอดิเทพ วงจันทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายพีระพัฒน์ สมภาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ มูลเพ็ญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัณฐิกา พรหมสวัสดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายเจษฎา วงษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัญญาพร งอยภูธร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายธันวา ธุยาติโก

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธันวา ราษฎร์บำรุง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ งามทองแท้

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายพลวัฒน์ ท้าวพา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายสุริยา แก้วโพนงาม

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสุธิดา ถานทองดี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีสะอาด

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงปภัสสรา อุณวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงเปมิกา บุญวิเทียน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ นาสุทธิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวานิตย์ ชะนะทุม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

ตระกูลเพชร์ศรี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายนิติภูมิ ดีเด่น

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายธนพล ตุลาการ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายภาณุวิชญ์ พลนุรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ กัปโก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

กุลาอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายเอกราช ชัยชนะเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายเฉลิมพล ขุมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงกัลญาณี อุ่นใจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงรินทร์ญาดา สุพรรณภูวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงนภัสสร เฉลียวดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงรุจรดา ปกษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงมาลินี เดชโคบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายภูษิณ สุทธิเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ถานทองดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงแพรวพโยม ศรีสอาด

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอิทธิชัย สุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายพีรวิชญ์ เขียนจูม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงพิยดา ดวงจันทร์โท

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายภูวเรตร โพธิศรี

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายรนิพล สมภารสิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายปติภัทร เหล่ามาลา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายอลงกรณ์ สาราช

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายเพชรพิรุณ โทนสูงเนิน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายอัษฎาวุธ จันแหละ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายสุชานันท์ มันคง

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงเกสรา เหล่าโพธิศรี

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงวนิดา พนาพัฒน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงจีรตินัน เหล่ามูล

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงลำ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงนุชนาถ ภูริศรี

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา แถมพลอย

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิง ด.ญ.กาญจนาพร

ศรีดาน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงกาญจนาพร เกียงสี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายธนภัทร วัฏฏสันติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายฐปนวรรธน์ วรชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายอัมรินทร์ ฤกษ์ชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธันวา ภาภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายสิรภพ เหล่าขัติยะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ ทองดีเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายชญานนท์ เมิดไธสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายธีรเทพ ศรีด้วง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายกฤษตภัทร รัตนวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ สวัสเอือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงสิริภัทรฌา เจียวรัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงภันทิลา ชุมแนบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงรุจิรา ทัพภูมี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เหล่ามาลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อัปมาตร

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงมุทิตา ชูเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายนันพิพัฒน์ มาสอน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงอรดี ทุมชะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๑๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายจรรยวรรชณ์ สุขีมล

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายพงศกร รัตนวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายพงศธร กำลังศิลป

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงมณีรินทร์ สุภาแดง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุฌาดา บุญส่ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ดาแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายปภาวิน ดวงผมยาว

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิพย์สุข

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนละมุล

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนภัทร สะเดา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุพิชญา ผลทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายฉัตรแก้ว ศรีแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเรียง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายพรชัย สีหา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายยุทธชัย สุวรรณรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธันวา โยชาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอรอุมา พนาพัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ ธิตระ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายวิโรจน์ ทองนาค

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจักรพรรดิ ศรีหะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายนริศ สะเดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธนากร ภูขาว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงธนพร มนัสโก

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงภัทราพร พันนุ่ม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงจิตสุภา หวังเงากลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายชนาธิป บริบูรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อามาตย์มนตรี

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายตะวัน ศรีพันธบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธีรภัทธ โยธานน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายพีรพล พินธประกัง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพีระพัฒน์ มนัส

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรักษ์ชัย ธรรมสุจริต

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยิมเจริญ

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายอนุพงษ์ กัลยาวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุวธิดา พิมานันท์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรกมล เทพโภชน์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายคณิสร ม่งมะหาด

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธนากร ไชยลุม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายภูผา ชัยเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายเศรษฐา จอดนอก

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายอัชชา สุวรรณศรี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงชลดา ผาสีกา

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงเบญจพร โชคลา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงปุริสา ประทัศสานัง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยะโม

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงวิภาพร ผิวสะอาด

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงวรัญญา ประโคลาพัง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุทัตตรา ปทมะ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสำรวย ทองวิไลย์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงกันนิดา วงษ์ราชา

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวุฒิชัย โยธานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายทีโน่ จูฮานี คิวรู

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายกวิน อ่อนชัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายจุชานนท์ แก้วเสนา

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายกิตติธัช สุวรรณศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายศิรินันท์ อิมนาง

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายภานุพงษ์ สีแสนตอ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายภูริพัฒน์ พิมโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงอริศรา ทาไร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายพลพิทักษ์ แก้วใส

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิเดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธนภัทร พรมสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายธนากร ตระกูลดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายนิลธกร พรมดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายนัทธวัฒน์ คนิสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายพรรษา เดินชาบัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีอุดม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายอรรถพล แฉ่สูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชนัญชิดา กัปโก

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร ผูกพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๗ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงณัฐนิดา บัวพรมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงวรภร ทนทาน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มมาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายเดชาธร แสงทอง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธีรวุฒิ ประถายะตัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายธนากร สุวรรณศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธนาดร เนินชัด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธีรเมธ สิงห์ทองมา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนันทวัฒน์ สีดาราช

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายภูวดล สุรักษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายมงคลราช มุงปุก

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ผิวสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงมาลินี แน่นอุดร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา ชาวสวย

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงอริสา อามาตย์มนตรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญบาล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายธนาวุฒิ สุวรรณศรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงนิรุชา โจ่ซิว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายนนทวัฒน์ ตาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายนิติกร สายเพ็ง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุรินธร แจ่มมงคล

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงอนามิกา มณีรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงอภัสรา บุญหนำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงไอริน สุวรรณศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ใจสนธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เคาภูเขียว

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายนราธิป ชันขุนทด

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แก้ววงษ์ษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงอรปรียา ศรีชนะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายชัชพงศ์ ประจวบวัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงอัญชลี อินทร์ดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงวรรณณา หงษ์มา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอรนภา จันทร์อินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอุทุมพร ซ่อนกลิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงมาริษา หวันลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๐
นางกรรณิกา พินิจมนตรี ๗/๑/๒๔๙๘ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๑
นางกาสี ทองขำ ๑/๔/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นางคณิต พิมพ์พรมมา ๘/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นางคณิต เนินชัด ๒/๙/๒๔๙๘ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๔
นางคำกอง ชมภูวิเศษ ๗/๗/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๕
นายคำพอง พาเบ้า

๑๒/๑๐/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๖
นางคุณมา บุญสุระ ๔/๓/๒๔๘๘ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๗
นางจันทร์ดี ผูกพันธ์ ๔/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๘
นางจำป วอหล้า ๗/๗/๒๔๙๔ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๒๙
นางชู สุวรรณสน ๒/๘/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวดวงกมล ม่วงในตรี

๒๘/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นายถนอม ใจกว้าง ๕/๒/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๒
นางทองใบ ม่วงมนตรี

๑๔/๗/๒๔๘๕
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๓
นางนกแก้ว ไพรวัลย์ ๒/๗/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๔
นางนิตยา นามตะ ๑๒/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๕
นางบุญถม สุวรรณศรี ๓/๓/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๖
นางบุญเทา แน่นอุดร

๘/๑๑/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๗
นางประทีป สุวรรณศรี

๑๓/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๘
นางประเสิรฐ โสภาภัคดี ๗/๗/๒๔๙๕ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวพรทิพย์ หอมสมบัติ ๔/๔/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๐
นางพรนภา เตศิริ ๑๐/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาวมะยุลี เหมือนนึก

๑๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๒
นางลำดวน ธรรมสุจริต

๑๒/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๓
นางวราภรณ์ หมืนทอง

่

๕/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๔
นายวิจิตร สิงห์บุญมา

๑๒/๔/๒๔๙๘
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๕
นางวินันดาว แสงสว่าง ๙/๘/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๖
นางสาวสงบ คำอ้อ ๑/๒/๒๔๙๓ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๗
นางสด สง่าทรัพย์

๑๒/๔/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๘
นางสมบัติ ชาแท่น ๙/๑/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๔๙
นางสี พิมพ์พรมมา

๗/๑๑/๒๔๘๑
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๐
นางสียา พิกากัน ๗/๗/๒๔๘๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๑
นางสุทิศ นวลสำลี

๒๘/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๒
นางสุพันณา ทนทาน

๑๓/๓/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาวสุพิชญา จันทะไทย

๒๐/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๔
นายสุรชาติ โสภา ๓/๔/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๕
นายสุวรรณ หงษาธร ๑/๓/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๖
นางสาวหนู หันระพัด

๑๐/๗/๒๔๙๒
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๗
นางหนูเลียบ ศรีทาถุ่ง ๕/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๘
นางอนงค์ สีดาราช ๙/๘/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๕๙
นางเกษ ใจกว้าง

๒๑/๖/๒๔๙๑
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๐
นางเคน บุญบู้ ๒/๗/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๑
นางเพียร สีหามาตย์

๓/๑๐/๒๔๘๗
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๒
นางเสงียม

่

ดวงแก้ว ๕/๗/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๓
นางเสน มติยาภักดี ๗/๗/๒๔๘๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๔
นางแสงจันทร์ ทองขำ

๑๕/๗/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๕
นางโอภาส สง่าทรัพย์

๒๘/๑/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๖
นางไหม ทูลพิรัตน์ ๑/๖/๒๔๘๔ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๗
นายธนายุทธ ไชยสิทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายสิทธิชัย ทานาม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงศิรินภา ทานสมบูรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงจิรภิญญา สุปญญา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพนัสดา วงษ์ละคร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอภิวัฒน์ หอมอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายปราโมทย์ แสงจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายธนา ทองน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายธนพนธ์ รัตนะ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่างยันต์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงตมิสา ลีทองดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสุณิสา สังกะสี

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงจีรวรรณ สุวรรณศรี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงกุลจิรา คำตา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงจิตรามณี ศรีชำนิ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพรวรินทร์ กิจสิน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงกชพร ผาบเนตร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงณัฐชนันท์ สวัสศรี

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายอนันทศักดิ

์

ไชยศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กลางนอก

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายวงศกร อิมเต็ม

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมาริสา สิงห์ดา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงบุณยวีร์ ชินบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๐ / ๑๖๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายพนม พลห้วยเอ่ย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายเอกภาพ ผิวเพชร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวัลนิภา จรเข้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายกฤษฎา บางประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายขจรพงษ์ ภูมิพานิชย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณัฏฐพงศ์ ภักดีอำนาจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายธนพล เดชน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายปารินทร์ บุตรัตนะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย สมใจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายยุทธภูมิ พันเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวีระเดช ไชยหันขวา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายสุภิญโญ นิลแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

สืบสุนทร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายอภิชาติ ตอรบรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงคีตาญชลี เขียวโพธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์ดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี หมวดเหม็น

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปรียาณัฐ พรรสุไพร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงพรนภา สุริยะสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงรัชนี เชียวกสิกร

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงศิวพร จิตเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ สุรืยจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงหยาดพิรุณ แสนทวี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายกฤษากร นำแก่ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายเกษม ทีอร่าม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายคณิน วงศ์อนุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายชาญวิทย์ พงษ์ละออ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายวิทยา จุติตรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายศรายุทธ คำขาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงชุนิตา ศิลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงญาดาพร ดอนโคตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงฐิติพร จ่ายก

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนันทัชพร วรประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงนันทิดา มุขอาษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายชินวัฒน์ บุญประสพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๑ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา บัวสีแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายณัชพล เหล่าโกทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายเสกสรรค์ ดารภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ จันธนะศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วอาจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๐
นายนรินทร์ เทพนวล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๑
นายปฐพี สอนประเทศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๒
นางสาวศศิวรรณ ศิริป

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๓
นางสาวอลิชา พรมวัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๔
นางสาวปยมาส สีระการ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๕
นางสาวขวัญตะวัน มีถนน

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๖
นางสาวรัตนาพร กิติยาวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเด่นนภา ศรีลาวัน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายธีรวัฒน์ แสนโบราณ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายจักรพันธ์ ทำบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงดาวเรือง นิยมเหลา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงบุณยวีร์ คามเขต

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายพงศกร วงษ์ทอน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอริศรา จันทะโบราณ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพัชรศรี หงษ์คำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงปนดาว โคตรมณี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวศินี ชัยแสน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงนวลศิริ ปรีชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปญญาพร เข็มสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายณัฐชัย เรืองสว่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวารุณี เบญจขันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๑
นางจินตนา แดนชัยภูมิ

๒๗/๔/๒๕๐๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๒
นางจุินตนา บุญวิเทียน

๑๓/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๓
นายพลวัฒน์ เครือภักดี ๙/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๔
นางสาวมาลี พรหมเดเวช

๑๘/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๕
นายวัชรศักดิ

์

กองศรี
๑๖/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๖
นายสมพาน แสงพระจันทร์ ๕/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๗
นายสุขสันต์ ภูขาว

๔/๑๑/๒๕๐๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๘
นางอัญชรา เขียนปญญา

๒๒/๖/๒๕๐๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายปรม ชำนาญ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุชาดา ทาระขจัด

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธีระภัทร ศรีจันทะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชญานันท์ ทูนธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายพงษ์เจริญ โคตรอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายเขมทัด เทียบคุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๕
นางสาวกนกวรรณ โคตะมะ ๘/๕/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๖
นายธนวัฒน์ มะโนสุข

๑๓/๕/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๗
นางปยะรัตน์ สีหาบุตร

๑๙/๖/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๘
นายสุรัตน์ โพธิคำ

์

๑๓/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๖๙
นางสาวเจนจิรา ศรีราช ๙/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ นครชัย

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกาญจนา สาระเพ็ญ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงกัญญาณี ทัพธานี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวรรณวิศา พลศักดิขวา

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายนิติรัฐ นิพรมสมนึก

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายกุลธร ใจสุข

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจรรยพร สอนวิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายเนตรศักดิ

์

มาลาแสง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายสุดเขต เขียวทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี กำเนิดกาลึม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุดาพร มหาเหมียด

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพรณิภา วงษ์ยา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายภัทรพงศ์ อ่อนบุญมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายอภินันท์ สอนวิเศษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายกฤษณะ จันพรมมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ถาวงษ์กลาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกัณทิมา กันยาประสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๗
นางจวน วงษ์ยา

๒๒/๙/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๘
นางจุฑาทิพ จำปาลอย ๕/๓/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๘๙
นางดวงใจ สิมดี ๒/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๐
นางน้อย อดทน ๑๘/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๑
นางบัวใส เหงาพรม ๒/๒/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๒
นางมัทนี แสนคุณท้าว ๑/๗/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๓
นายวุฒินันต์ แสงหาชัย

๑๒/๕/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๔
นางสมควร ประทาน

๑/๑๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๕
นางสมหมาย บุญหล้า ๔/๕/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๖
นางสวาด พุฒทอง ๑/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๗
นางสัญญา บุญรอด ๖/๒/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๘
นางสุพล บรรลังสี ๖/๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๗๙๙
นางุสุดใจ เรืองสา ๒/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๐
นางดวงแข แสงหาชัย

๑๘/๙/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๑
นายทนงศักดิ

์

สุนทราธรณ์ ๕/๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ประวันเตา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ มาน้อย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายพงศกร ทองยัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ วิจิตรขจี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายฤทธิเดช ตาหล้า

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายเสกสรร สิงห์สุข

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายสมหมาย ปนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา งามดี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ชม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายเอกวรวิทย์ ไทยเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๒
นางกชพร ใสประเสริฐ ๕/๑/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๓
นายนิคม โพธิบาย

๒๘/๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๔
นางพัชณีวรรณ จวบศรี

๒๘/๖/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๕
นางสาวรัญญา พลทัดสะ

๒๑/๙/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๖
นางสาวรัตนา พลศรี ๗/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๗
นางละออง บุญแสง ๓/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๘
นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์

๙/๑๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๑๙
นายสราวุฒิ จันทร์ถาวร

๒๑/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายนัฐวุฒิ กิตติปญญาศิริ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงวนิดา กองสุข

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงปรัชญาพร สินทร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมืองพิล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงนมิดา สุสีลา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำทุย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงบุษกร ตีระพัด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงปานตะวัน ใสแสง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงชนิษฐา ศรีสุพัฒน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงวรรณวิษา พุ่มนุ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๔ / ๑๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงกันยานี ใจทอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสิริพา ไชยศึก

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงรินดา นนท์มุติ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงสุภาพร แก้วบุญเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงขนิษฐา กัณหาปอง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสุภัทรา โมรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงวิศ์ลย์ศยา โสระสาร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุมิตรา จันทกลิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงอรอุมา ภักมี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงนีรนารา ทิศศีลา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงจินตนา ครอบบัวบาน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนิภาพร โมรี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงดอกรัก รักพวง

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงปพัชญา ชาญธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงณิชา กบสูงเนิน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายเจษฎา เสาร์สิริ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายภานุกรณ์ แสงทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนมูลลักษณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงศศิธร ไสยสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายกฤษณะ พีระธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายคมสัน มีนำพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายศราวุฒิ เคนวงษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายสิทธิชัย สีสงค์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายสำเนียง แข่โส

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอนนท์ ศรีรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายนฤดล อิมบุญสุ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงปาลิตา ต้นกันยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงลลิตา กุลสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุธีมา สังสรรค์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายปนมนัส อรัญมาลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายวัชรชัย วรรณทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงสิริวรรณ โมรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงจันจิรา คำนำเทียง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงณิฌา วงษ์ละคร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายวรานนท์ อนุภาพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายพงษ์วิชา ภูแสนกล้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์ละคร

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายปญญา เถาร์เบา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสุทิน สิบนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอนุชา อนุภาพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๐
นางทัศนีย์ บุตรหึงษ์ ๗/๗/๒๕๐๙ โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๑
นางอภิญญา บุตรสิม

๒๗/๘/๒๕๒๑
โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายธีระพล พลอินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายนำโชค ภูแพง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายอนุพัทธ์ ยางขันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีมันตะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายชนะโชติ คงประสิทธฺ์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

โพนค้อ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอุมาพร ศรีมันตะ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอภัสรา นำกระจาย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา ช่วยแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายชนาธิป มณีมงคล

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายจิรพัฒน์ หอมดวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายปฐมพงษ์ บุญกว้าง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายปรเมศร์ โนนทิง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ละหอม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอภิลักษณ์ เย็นใจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงปณฑิตา อำนาจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงพุทธิดา ศักดิดา

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุชัญญา อ่อนมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุวรา รักเมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐพล กองทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงวริศา วันสุธะ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงพิริสา สุวรรณ์มล

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธนพล ชัยบุญมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงนันท์ชพร ไตรยขันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายวรยุทธ สิงห์ดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายภาคภูมิ มีนามพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายรัฐพล ชาดวง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ สมณะ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงปภาวดี ทองเหลือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายบุรินทร์ แก้วพวง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกมลชนก มีนามพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงอรพินท์ ธิตะปน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายพิชิตชัย ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายระติพงษ์ เววิชัยโก

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายยุทธภูมิ มิงแก้ว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายวีระวัฒน์ สมณะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายศุทธวีร์ มารศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลองจำนงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายเกรียงไกร ขันขวา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงพจมาน แซงบุญเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงศศิภา ดอนน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองสัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงจิตรลดา ชะนะบุญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายปริญญา มาตรแม้น

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นาเคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอัฐนพล พันนาพบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ บุญวิเทียน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนาคาร ทองโคตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายชายางกูร นิมน้อย

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงฉวีวรรณ ศรีแก่รกูด

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ ภูสีฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงนิตยา ดวงพรมยาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกฤษมา

กาญจนวิศิษฎ์ผล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงวิภาวินี สินธิบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงวนิดา วงษ์รักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวิราภรณ์ สอนศักดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุพรรณี คงรังสรรค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงชลนิชา เนียมทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงภัทรวดี โกทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงศิรดา เทินชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงศศิวิมล ฝายคำวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนวพร นิรพจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงนิตยา เขือนคำปอ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุนันทา พรมลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงศิรประภา นามมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายพงศกร พุทธฝอย

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายจักรกฤษ วังคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายจิรากรณ์ เถือนดา

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงหนึงหทัย

่

อินตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงอริสรา สมสกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ศิริสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงมุขฤทัย สำราญพัฒน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรประภา ชัยศิลป

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงกณิษฐา เนียมหอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๗
นางสาวศิรินทร์ธร อึงปา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวิวัฒน์ ยอดยัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายอานนท์ กุลษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายอวิรุทธิ

์

โนนทะแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงพรชิตา จันทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ นามบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายณภัทร์ ภูเมฆ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ แสนทวีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายธนา ทายัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายพิชัยชาญ อึงปา

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุปด

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายรุจน์ระวี ชอบสอาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอัษฎาวุธ ทุมวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายอัครเดช บุญเทา

๑/๑๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายศรัณยู สุริยะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายศุภณัฐ อึงปา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรดาวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายพงศกร กำเนิดกาลืม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงหทัยชนก แดงนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงศิรประภา สุทธิโสม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บึงไสย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงภัชราภา อึงปา

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงณัฐชญา มิงพา

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงลัดดา วงศ์อำมาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงทิพย์มณี ช่างทองคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวรรณิสา บัวระพา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงสุจิตรา นารี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงรสริน อินทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุทาสิณี กองดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายณัฐวุฒ แหยมประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายทรงพล หอมเหลือ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายกัมปนาท ปราบจันทะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายธนพล แอมประชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายชัชชัย ทุญาทิโก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายวัชรากร ดีน้อย

๓๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสโรชา ปฐมโอสถ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงณิชาดา นามไห

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงวรัทยา สองเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงตะวัน ศรีบุรินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงทีละนิด ดวงศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงสุพัตรา ดามาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ เพียรทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงจินตนา ศรีกะแจะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงวรนุช เทพปญญา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงรพีพรรณ อาศัยนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปนัดดา เอ็งพรมมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนฤมล สำรอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ ชุมผล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงณภัทรธารา คงเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สิริสม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายสุรจิตต์ ชัยภาฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายเสกสรรค์ สองเมือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายณัฐดนัย มูลสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายวชิรวิทย์ สังฆชาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายรัตนชัย ไชยสัตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายพิพัฒน์ ทองเหลา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายรติพล แขนาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายนิรมิต กุลษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สารสม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงชุติมา พงษ์ประเทศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงนันธิดา ขุนทายก

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา ค้อมสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พันภักดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงภัณทิลา อึงปา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพิยดา สุชัยราช

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงจิราพร ประกินนารี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงพลอย บุญมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ปานเหลือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ สกุลนา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมมะเริง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ สีนำเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพรปวีร์ เหง้าพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายพิพัฒน์ อินทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงรินทร์ลดา บุญชุ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุชัยราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายพลพล บุตรศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายศุภโชติ สำรอง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายสมรักษ์ เชือสาวะถี

้

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ณัชชาธรณ์ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายไวภพ อึงพวง

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายไววิทย์ อึงพวง

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายอิทธิกร กองอาษา

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงพรนภา สุพร

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๒
นางปยะพร ปนทอง

๒๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๓
นายศักดิสิทธิ

์ ์

แดงงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงอารีย์ แผ่นทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายแทนคุณ จันทะแพน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุนันทา หนองขุ่นสาร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนเห็มทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ วิสาระพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ ไสวศรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายพิสิษฐ์ พูลพุฒ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายแม็ควิลเลียม อัลเลน

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวายุ พันดง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายวิชยุตม์ เหมือนเขียน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายสุทินา ไกรราม ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายศิวกร แดงพวง

๒๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธนกร พัดแก้ว

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธนากร กุลวงศ์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา โกัรส ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๔๙ เด็กหญิงทองประกาย
ภูวิชัย

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงปยะธิดา วงศ์สุวรรณ

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงปริดาว บุตรดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงอัมพกา ลมพัด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัชชา คำภูเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวิภาวดี บุระคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายพงศกร พลาเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภูชิต อ่อนพรรณา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกรรณกา ทองเหลา

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ กุชัว

๐๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายยุทธนา เกษทองมา

๐๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพัชรี สารพัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ไหทอง

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายกฤตธี สิงห์ศักดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายเกิกฤทธิ

์

โพธิจันทร์

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายคณิศร พรมศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายชินกร สุวอ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายทินกร นิคมศิลป

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธนกร โพธิจันทร์

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายพรรณเศรษฐ์ คำพิทูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายวรเดช ตันสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงนฤมล นวลสว่าง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงรัตนกานต์ เรืองริวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงวิมลชนก ปานวัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอริยา ณ อุบล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงจรรยา โกงบุราณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงศุภนิดา ศรีพอ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงสุนิสรา เม้ามงคล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายธีรพล คำแจ่ม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยกาฬสินธุ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายวุฒิชัย แสงดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายวรวุฒิ มู่เมืองดอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ดงพอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๓
นายคณาทิป หลอมประโคต ๐๑/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๔
นางสาวคุณัชญ์พัฒน์ พวรรณา

๐๔/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๕
นางนิตยา ทุมปด

๑๒/๐๒/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๖
นางสาววาสนา ช้อนผักแว่น

๐๔/๐๔/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๗
นายอำนาจ เตือติสอน

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายณัฐดนัย แย้มโมด

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายณพสิทธิ

์

สิทธิโสม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายดนุพล ศรีเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายดนุสรณ์ สมสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายธีรพล ติดสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายภูรินทร์ แสงศรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายราชวัฒน์ สารศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายวิทวัฒน์ คำทองเหลือง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายสหรัฐ มานุบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายสุเมธ ศรีสม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายสุขมงคล บัวทัน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงกนกกร ทุมมี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์โท

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงพรกนก คงคา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิชาภรณ์ หลักแหลม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิศิรา ปาลนิตย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายวรเดช วรรณชัย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายพงศกร ต้นวังหิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายศุภกร มาตรา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายภัทรดล นาดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ หารชมภู

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายชนสรณ์ สาวิสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ กาบบัวงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายธนวุฒิ พรมภิทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายมงคล นันทะจักร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๓

นางสาวจันแรม ชาวกระมุด
๐๕/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๔

นายธีรพงษ์ บุญธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๕

นางวราภรณ์ แสงปอง
๐๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๖

นายเสกสิทธิ

์

โยธะชัย
๒๑/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงพานทอง ใหม่ร้อยทอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงภัณฑิรา สิงศักดา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงกัญยาณี ศรีหาภูธร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายธนกร ทองมา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองจัตุ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายธนพล โพธิยิม

์ ้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายพีรณัฐ พงษ์วิลัย
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายกฤษฏิธร ทิพย์สุทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงอรปรียา ภูสิงหา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสนธยา คำไล่
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๗

นายวิฑูรย์ บูญหนา

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายพงศ์ภรณ์ สิงหา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายอชิรวัตร ชัยรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงลภัสรดา สุวรรณไตร

๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงปยะพร พิมพิศาล
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ชัยรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงมนัสสญา ศรีโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงพัชราภา อุตมะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายธวัชชัย สีหอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เขียวบัณฑิต

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายดนิรุธน์ ทองตีบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายพัทธพล พิศคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงนิภาพร ทิพย์สุวรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงไอลดา เวียงคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัชชา คำพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๒ เด็กหญิงฝากขวัญ ธาดา

คำมีมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงวิกุลญาดา สำเภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายสิทธิวโรจน์

์

สีอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๓ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายปรเมต บุญทองแพง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงปนัสยา ประกอบแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงศุภมาศ เบ้าชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มุขอาษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ มะโนใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ปะวะภูชะโก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงปยรัตน์ มีชำนาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงรวิสรา สิมมะลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกฤษฏา อรรคบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงพรสุดา สมดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายเจนภพ ฝปากดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงไข่นุ่น คุณทัศน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายศิริวัฒน์ คนแข็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พงษ์พิบูลย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงนภาพร ศรีลาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงพรวดี พันภัคดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายอัครเดช ผาดำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์ดินดำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงพรพิมล ดวงโส
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายศรรักษ์ ประโยชน์มี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงปยะดา ชัยทะวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงฉัตรธิดา โคตะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงปรางฉาย ภูติยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงจันทกานต์ พลสงคราม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา กิงของ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงจันจิรา เจริญทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงสายนำผึง

้

คำเกิด
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงสุภัสสร ฤทธิศรี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายสุวิทย์ วงษ์สมบัติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายธรรมจักร เรืองอยู่
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา แสนพลราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงรวีพร ทองประเทือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงสุพรรณนิกา แก่ยา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายกิตติชัย คำภูแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงศุภาณิชา ธงสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงเทพธิดา ศิรินันติกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ สาวิถี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงอัญชิสา พลเขตร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ บุตรโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงอริสา ใบงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงธิตา นิลทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงจินตนาการ ศรีสอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงพัชรา ชาดาเม็ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงพรรณพษา ชวาลคณิต

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๐ เด็กหญิงประวรรณนา
นันทะทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พรมบุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา วาดวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงฎาระนี พงษ์พิบูลย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายเพชรภูพาน สุพรมวัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล เพียแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายบูรพา แสนอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงชุติมล พานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงพรชิตา คำดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายเกรียงไกร พระชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงอัญมณี แสงต้น

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ถาบุญเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธนากร พรรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงทีรียาภรณ์ พุทธสีมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงนันทกาญจน์

พิมพ์แย้ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชฎาพร เมืองคุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายนครินทร์ สิงคำโม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงปาริสา เคนนิคม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอารียา สาลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สายโสภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยสัตย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายสามารถ ศรีฉลวย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายกิตติชัย อมคิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา กวนหล้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายธนกฤษ ฤทธิบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงวรัญญา ม็งติญญี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงกางกอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงจิรวรรณ เสียวสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงสุนิษา หอมพรมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงเกตุมณี คำพรมมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพฤกษา แดงนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงศัลยา ผาทุม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงพัชรานันท์ จันทร์ไทย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงพัชรวรรณ ทิพย์เนตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงณัฐพร แก้วอุดม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรณิภา บุกขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายสันติ มูลเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายอาณัฐ ชัยมัชฌิม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สระเสียง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายอดิศร หลวงกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา อึงพวง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายธรรมรัตน์ โพธิหล้า

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินละออ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ สุวรรณพงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายสุทธิพร นวลสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายจักรี แก้วหลอย
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นวะสิมมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงกวินทิพย์
ชัยปญญาธาดาพงศ์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายเสรีภาพ พูดเพราะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงรวงทอง ปานเหลือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายจัตริน สีผาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหล่าโสด
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงกัญญากรณ์ ลิมสกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๓

นายนิวัฒน์ คำภูแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๔

นายศักดิดา

์

ชินวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๕

นายรุ่งเพชร ปดชาศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๖

นางสาวปณณิการ์ หลานวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๗

นางสาวพรรวษา โกทา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๘

นางสาวกนกกร เสียวสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๔๙
นางสาวธัญญลักษณ์ สามหาดไทย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๐
นางสาวพัชรินทร์ นาวา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายธนพล นาเหนือ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๒

นางสาวศิริกัญญา ธนาคุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๓

นางสาวนำมนต์ ใหม่โสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๔

นางสาวณัฐธิดา ถาวงกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๕

นางสาวกนกกร ราชจำป
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๖

นางสาวอรพรรณ ชินศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๗

นางสาววราพร โสภักดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๘

นายนครินทร์ หงษ์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๕๙

นางสาวศิริประภา สมดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายชาญณรงค์ หนูสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๑

นางสาวพรรณวษา ฟองเสียง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ราชเสนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงนิตยา บุตรโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๔

นางสาวปนัฐดา ทูลนันตา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๕

นางสาวฐิติวัลย์ ใจยศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ สีหาโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๗

นายสมหวัง รินทร์ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๘

นายนัทธพล ศรีกุลวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๖๙

นางสาวเรียวไผ่ มีศิลป
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๐
นายภิเชษฐ์ สามารถกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๑

นายพุฒิพงศ์ ชัชวาลย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๒

นางสาวเกศศราพร ศรีโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๓

นางสาวฉนาภา หอมพรมมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๔

นางสาวอินทิลา คำไร่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๕

นางสาวอริษา บรรเทา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๖

นายรติพงษ์ พลชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๗

นางสาวสายธาร หารโฮม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๘

นายอานนท์ พันสนิท
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๗๙

นางสาวทัศณา ประวะภูชโก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๐
นายเมธา บับพาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๑

นายสุภชัย พายเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๒

นางสาวสิริยากร อุตรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๓

นางสาวอริศรา สุขอ้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๔

นายธงชัย พันธุ์กำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๕

นายอนุวัฒน์ บุระพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๖

นายถนัดชัย นาบำรุง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๗

นายธนกร ชัยเสือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๘

นางสาวศิรินภา จอมแพงศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๘๙

นายเรืองฤทธิ

์

อนันตภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๐
นายธีรภัทร รัชโน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๑

นางสาวสุธรรมา ทานกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๒

นายสมพงษ์ แพงวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๓

นางสาวเกษร วรรณชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๔

นางสาวอนุธิดา พันธ์กำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๕

นางสาวอัญณิชา จันทวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๖ นางสาวแพรวไพรวัลย์
ทิพย์สมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๗

นายศุภกิตติ

์

นาคอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ หารชมภู
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๒๙๙

นายชัชพงศ์ หล้าฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นายสหัสวรรษ จันทะบุญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวกานต์สินี ศิริแข็ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวมัตติกา เรืองอินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายอนิวัฒน์ ศรีสุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวพัชริดา จันทะลุน

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวกชนน วงศ์สา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นายศรายุทธ อามาตย์สมบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นายอนุพงษ์ เบ้าชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นายนันทการต์ บทมาตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นายจรัณธร ก้อนพิลา

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์

๗/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๑

นายมงคล โมฆรัตน์
๘/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๒

นางสาวสุภาภรณ์ กันละโห
๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๓

นางสาวจรินทิพย์ ทาทอง
๒๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๔

นายชัยยุทธ เดชสีหา
๒๘/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๕

นางสาวณัฏฐนิช พิทยะคำวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๖

นางสาวสุกัญญา นันทา
๑๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายทินภัทร เสาไทยสง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายนัฐวุฒิ กัณหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายวัชรพล แสงโพธิแก้ว

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายภานุพงศ์ ชะตารัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายนำโชค ยืนยั่ง

ั่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายทัศน์พล มูลเพชร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงวรัญธร ทองหนุน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงจารวี เสาไทยสง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา พลธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงปุณญาวีย์ ช่วยรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงศิริญญา ชัยคต
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงศิริพรรณ จูมลี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงจิณัฐตา ดาธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงฤทัยชนก ชัยทะวี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา ถานะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายเดชตะวัน กาญจนี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายจิราพัชร จงแจ่ม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายวิทยา โสชาลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงนภาพร กิงดอกไม้

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงศิรประภา อนุรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงอรปรียา ชาจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา หงษี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายโชคบัญชา ปองกัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายภูมิศักดิ

์

อนุรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายคุณากร รักงาม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ อังคะคำมูล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายธวัชชัย อรศรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายศิรวิทย์ ภาสดา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงเกตน์สิริ วงษ์ละคร
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงเกวลิน ยืนยง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงธารนภา สายโยธา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงปาริชาต สร้อยสังวาลย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงยวิษฐา วงษ์ละคร
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงรวิภา บุญเชิญ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายกฤษณชัย ชอบศิลป
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายเทอดศักดิ

์

สำราญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงศิรินญา โสดาดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงสโรชา สังข์ทุม
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงภัทราภา เกาะมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายปติพัฒน์ ทองบัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายรวีโรจน์ พลเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายศุภกร ศาลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายกฤษฎา พวงนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา มณีกัญย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงอริศรา ก้อนดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงรจนา ตัญญภักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ แพงศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทคัด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทระ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายอัฐวุธ สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายภูริวัฑน์ ทัศดีทัณฑ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงพรภนา แก้วภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงชญาดา ผสมทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกฤติมา ชือสัตย์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงปยะนุด ชัยชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรพรม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงศิริญญา แซ่ด่าน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายวรวิทย์ เดชพริก
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายชลธาร นามอาษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายวายุ ปุยโส
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายธวัชชัย พรมมาวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายนวพล ท้าวเนาว์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายกฤษดนัย วงษ์สุทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายราเมศวร์ พิทักษ์พงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายภูตะวัน วรชินา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายนครินทร์ จินต์ประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ กลัดเนินกุ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา ทับซ้ายขวา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายนรินทร์ ทวีบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงกนกนาถ โภชนะกิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายชิตคุณ จะระคร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เบ้าแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ชวาลคณิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายวีระภาพ ชมภูเพชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงอทิตญา บุญทันเสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ท้าวบาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายจีระพันธ์ รินเพ็ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายอติเทพ สมทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายภูริภัทร ไชยทิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ เกษราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายยศกร พุทธเสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายพีรทัต ยงยุท
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายสุมินชา ริมทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนกร เหตุเกษ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกาญจนา ตาลสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายวีระยุทธ สุกุมาร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายพีรพล โคตรธา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ฟาฝน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงญาณพิชชา สารีบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตรประดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายกฤษณกานต์ กองแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา ฤทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายพัฒณพล ลุนวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงพัชรีพร วิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงศิริกัลยา จันทร์หงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ผิวพรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงมะณีเพชร ยะกุมมา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงฐานิตา กุลเดช
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ชัยปญญา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงอรปรีญา อ่อนตา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายธนกูล จันทร์บง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงศศินา อินดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายสันติสุข แดงนา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพรปวีณ์ วงชาลี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โสมาสี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายธนวัต ผิวเหลือง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หล้าฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงจิฬาพร จันทร์วงค์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุภาวี ทองบุดดา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงปาริตา ชัยอาวุธ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงอารีย์ ศรีหาปญญา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายธนพล บุตรีสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายบูรณ์พิภพ พรประทาน
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายนภีภัทร นามมี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงทิพย์มงคล แก้วอุดม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายคณนาถ คำลาย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายวินัย กุชัว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายพงศกร มะณีโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายรัชพงศ์ พลเดช
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ฟาฝน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายอัครเดช สุวรรณภาพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายศุภณัฐ มะลิดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายอมรเทพ พรประทาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม วัดอมรินทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายจิตติพัทธ์ นาวา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายชินวัตร ประทุมวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายธนภัทร สุริยประพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายพันธกานต์ ลีลาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายภายุภัทร พินิจมนตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายภูธเนศ สิมงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยเนตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา พรมดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงจุฬามณี เชียวกะสิวิทย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์สีทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชาวนา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๑ เด็กหญิงประภาพรรณ
พันธ์เดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงรจริน ฤทธิเทพ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงลลิตตยา โพธิสัตย์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงสุมิตา คำพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงสิริยากร พูดเพราะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงอังคณา ฤทธิเทพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงอภินันท์ พลเสนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีบุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงอินทิรา หินชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงนิราวรรณ เทียมทะนง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วกงพาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงดาริกา นะวะสิมพา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงประภัสสร หาญนาดง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงพรผกา โยธาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงมนตระการ ศรีทุม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงอพินยา บุตรเตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา กัปโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงอาคิรา กองทองนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงวิลัยพร ศรีกุลจิตต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงศศิธร พืชผล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงบุณฑริกา วรรณวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงวนิดา เพชรนาดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงพิชชาพร น้อยอามาตย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา แดงนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงอรรพี โสดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงอารียา ประวะรัง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายดิษฐกร จันทร์แห่ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา โคตรธา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา น้อยอามาตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายอนุชา อารมณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๑

นายธนะดี ศรีมนตรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายเอกลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายนฤดล พิมพ์โคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงมาทะนี ศรีหอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงสาวิตรี แสนบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายนิติภัทร์ แวงคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายธนกร หมืนฤทธิ

่ ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายพนธกร ผิวอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ พรมดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุตาภัทร ศรีชาทุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงเนตรนิภา พูดเพราะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา วรรณประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงศริษา ศิริแข็ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงปวิตรา ทองมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงอาภัสรา วาดวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงนันทวัน กุลสว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงแสงเดือน เหตุเกศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายจักรวรรดิ สีหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงกมลมาศ โสภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กายากุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายชฎาธาร ช่วยนาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายวุฒิชัย สอนสุภาพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายศรายุทธ วงศ์เพ็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายทศพล สีหอม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายภูภิพัฒน์ ทองคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายอเนกคุณ แก้วอุดม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณพงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงชลันดาพร พันดอน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงณัฐชา เทียงผดุง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ผ่อนดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายภานุวัฒณ์ อังสุโชติเมธี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายคงกระพัน มนฑาประดิษฐ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ภูขำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายพินิจ เม็งดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายอัศนีกร จุเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ คำพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงพิมชนก มงคล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เทพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิมพิกา ยงยุท

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงตะวัน หงษ์สีทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงจิตติมา วะรินอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สะพังเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงณัฐญาดา บัวศิลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายจิตติเดช สนทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายเกรียงไกร วงค์ษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงกัลยา คงทน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงนฤมล ทองเคน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงวิสุดา แก้วประสงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๔ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พิพ่วนนอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายสุริยะโชติ แซ่ลือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๒

นายธนากร ผาทุม

๑๕/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๓

นายนันทวัฒน์ จันทีเทศ
๒/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

วัดเทพมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายพนัสชัย สาลิกูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมสมบัติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงปริศนา ชาภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายปรัชญา ประเสริฐศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายนันทพงศ์ คำทุย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฮู วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ เกนทะโกฎิ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฮู วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงขนิษฐา โสดาวัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฮู วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฮู วัดศรีชมภู  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงจุลจิตร ไชยยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

พ่วงมหา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายอิทธิ แสงสิมมา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายพาทิศ พบวงษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายวีรวัฒน์ พิมพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายอาชิตพัฒน์ สุ่มมาตร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายสุขิตกุล วงษ์ศิริ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา อ้วนใหญ่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์กลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ อินทร์กลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายอภิเดช พาหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายสิริ หงษ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์สา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงปณฑิตา เปลืองกลาง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายสหทัย ใสเนตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ลุนไชย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายอนุรักษ์ แสงตาปน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงพิชญาพร ศรีภูธร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงปาริตา จันทร์สีมา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงเกษมณี ทิพย์เอม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายพชรพล จงทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงศศิพร สุทธิโสม
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๕

นางสาวพิสมัย นครสาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงอรอนงค์ กุลจันทะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายพงศธร แดงนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายลีนวัฒน์ อินธิแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายกิตติพศ พิมพ์โคตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญอาจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ วงค์เครือสอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายภูวเนตร เสนาะเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายวิวัฒน์ โพธินิล

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายสหรัฐ ปลูกสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงกฤติมา ยอดคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงธิดาเทพ สมบูรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร กุดแสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงปุณณดา วงศ์สุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงลลนา สมมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงลลิตา เจ๊กภู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงสวรินทร์ ศรีหะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทะปะทัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายเจษฎาวุฒิ อ่อนละมุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายเจษฎากร โชติจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายทยากร รวมไทยสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายธนาสิน วรรณพงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายประกาสิทธิ

์

เชือแก้ว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายพิทยุตม์ สาผม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายศรวัส เสาร์ศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายศิวกร ดอนเส
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงกัญจนพร ทองอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงตวงรัตน์ คำเพชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงพรวิภา มาตรนาคูณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงวันวิสา รัตนสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงสุนิชา โยธี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงอโนชา ศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายชาติตระการ กมลภพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายจิราพัชร ธงชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายนรภัทร สมจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายวิธมินค์ เสนารินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวุฒิชัย สุปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ รักความซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายอาณัส งามสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค อุประถา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงญาณิศา ศรีคำม้วน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงฐารินี รัตนจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัฐชา พาภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ถาวงษ์กลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงศิริรัตนอุบล ขันเดช

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงสีลาวัณย์ ราชจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงอรัญญา กงเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายสรวิชญ์ โนนทิง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงกาญจนา รัตนจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงธันญารัตน์ คำจุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงปยะมาศ แก้วกัญญา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายนัทธวัฒน์ ผาสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รามหริง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายวัชรพงศ์ นาแก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ รัตนปญญากร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายภูริภัทร์ นามมณีชม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

หอมขจร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา ใฮงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายกิตติธัช รัตนวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายธนารัตน์ ทองพะเนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายสุริโย ภูมิดรเนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แตงโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุชาดา สายสังข์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงอริยา อ่อนสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายเทพประธาน วิเวก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายศิริชัย ปนะทาโน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายสตาวุฒิ อรรคฮาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงกุลสตรี โชคลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงพรชิตา บุญญาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๗ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงอเทฏิญา รัตนปกรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายกฤษดา มนตรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายธนพล ศรีแก้วนิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายอิงครัต จันปุย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายวุฒินันท์ กรมศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงปนัดดา อาจอำนวย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ศรีนาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายรัตนากร นามโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายภีมเดช แก้วมาตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงวรรณดา ชาสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายกฤษฎา ฉันสิมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงนงนุช สุขประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงปาจรีย์ ศรีนาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายนราทร สีหราช
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงจานุสงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๐
นางสาวนิศารัตน์ โคตรภูธร

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๑

นายเกรียงไกร รัตนปกรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงทิพวรรณ มุ่งลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายธราดล เทพดู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๔

นายอภิสิทธิ

์

กมลภพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายบริรักษ์ ศิริป
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายอิทธิพล
จอมประกายรัตน์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๘

นางสาวอภิชญา คำเจียก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๕๙

นายธวัฒน์ชัย คำอ้อ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงจิราพร กัลยารัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายเกษมสันต์ แก้วเฮือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงอุษา เลพล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๓

นางสาวนริสรา น้อยบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๔
นางสาวพรรณพิชชา ละลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๕

นายภานุเดช พรมลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๖

นายเมธิชัย คำมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๗

นางสาวปริฉัตร รัตนปญญากร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๘

นางสาวลลิตา แก้วเฮือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๖๙

นางสาวอนุธิดา แสนยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๐
นางสาววรัญญา พลบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๑

นายกฤตวิทย์ เนืองโคตะ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๒

นายทวีศักดิ

์

ถาวงศ์กาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๓

นายจตุรวิทย์ แสนยะมูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๔

นางสาวสุกานดา บุญปาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๕

นายศุภฤกษ์ โอฆะพนม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๖

นายธัญวิทย์ อำมาตย์หิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๗

นางสาวนริศรา ใจงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๘

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์เส
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๗๙

นายฐานันดร นามสุโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๐
นายศิขรินทร์ สุนทรพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำเพชร
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายนัทธวุฒ วรกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายเจ้าพระยา แสงสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ บำรุงไร่
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายวัชระ หอมจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงพรสุดา สิงหะชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีฐาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงแพรววนิต เชือสุข

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงจันจิรา วิบูลอัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายอมรินทร์ หาฉวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงศิริประภา ศิลารักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ มูลพลึก
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงภัสสรินทร์ รวมธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงณัฐริกา พาภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา โดดสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ มุงคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีภูธร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงปยภัทร จิตสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงสิริวิมล พัวพา

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธันวา ศรีทะ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ โสนะชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงบุษบา คำสีทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร ดูหฤคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงวิภาพร นาใต้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงศิรินทรา โคตรภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอนินทิตา สุปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายชนาธิป อาษารินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุธาสินี ดอนอ่อนเบ้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

ดวงมนตรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายคุณากร สุวรรณรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายธนพงษ์ เศวตวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายธนวัตร เศวตวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายธีรโชติ ดูหฤคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายอดิเทพ บานวิมล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงธนัชชา ตุ๊นาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงพรไพลิน ดอนอาจเอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงสิริยากร นงคะวาส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงอภิชญา ทิศจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชมชัยรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงสิริญากรณ์ แสงจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงษ์ไส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายอภิชาติ นระแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๓ เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์
แก้วกลำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงณิชาดา โพธิยิม

์ ้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทินนัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายเทวนาถ แก้วพิมพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองคีรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงภันทิลา รักนำเทียง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๒๙ เด็กหญิงทินประภาพร
ดวงจันทร์โคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ขมินเขียว

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงมาลินี บุตรทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงไอริน
สมประเสริฐถาวร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายวิทวัส พรแด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงอภิชญา อาจสุรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงอังสุมาลิณ หน่อแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาจมูลตรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายภูวนัตถ์ อาจมนตรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายภูริพัฒน์ กลัดจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงอาฑิตยา ไทยซ้อน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายพรชัย ใจเปนสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์ หารสุโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายฉัตรมงคล ทองเหล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายนัฐพล อินงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายวรากร ภูวิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายวุธวัฒน์ ใจแสน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายภาณุพงษ์ หงษ์พรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายวีรวัฒน์ เตคำหันต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วท่า
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ปานรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายจารุพงษ์ เหลาโสกเชือก

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายนันทพงษ์ พิกุลนำเทียง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายพิภพ ศาริอาจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทขันตี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายชลธร หาญชนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายธนพัฒ สุขธนเฉลิม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายสุถิราช ขวัญสถิตวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายโกวิทย์ เอกทัศน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายเจษฎา เพียรไพลุน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายชัยณุพงษ์ ผิวหนองอ่าง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวงค์ธวัช ทับศรีรักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายบารมี ศรีสม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายปารมี ประสมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายพสิษฐ์ สาวิสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายอภินันธ์ อัมภวา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ จำปาบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงฐิตาภา สากลาง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงดวงดาว คำสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงนิภาพร พลโลม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงวรนุช บุญกว้าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอาราดา นาคแท้

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงไอริสา สิงห์อุดม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงกชพร ชัยสงค์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายวรวิทย์ จันทร์บุตราช
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายณพัชร โสรส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงพิชชาภา มูลเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ โฮมแพน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายอดิศร ภูพันไร่
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงปยรัตน์ สามลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงมาติกา นามภูมี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผสมพืช
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายสุวัฒน์ โพธินอก

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายคมสัน เกษทองมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายจรัล จินดาเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงจิราพร ชัยสงฆ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๖ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
ทีประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายภัทรพล ชัยสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายยุทธวีร์ สีพา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายธีรพันธ์ สดใส
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงสุนิตา แสงแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงประพิณ โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงพิมพ์อร ถาวร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา อุทัง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุนิตา สุโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงปนนภา ลีบ้านลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงมุกลดา ลีบ้านลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายอำพล ดำรงชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร คำชัยนนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงสุทินา ศิริโสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงศุภาภรณ์ นาทันใจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพิกุลวรรณ์ เบ้ารัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ทองมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงบังอร ศรีสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงจีรวรรณ ทิพฤดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงภรภัทร พิมพ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงนงนภัส แสงประกาย

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงปราณภัทร ภาโนมัย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงกนกพร พรมโคตร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายฐิตินันท์ วันโก

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายธิติพล เพลินภูเขียว
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายนนทกร อินทรีย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายนิมิต แสงกุรัง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายพัฒนะ ฮาตะคุณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายยุทธนา เศษสุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายศิวนาถ แจ้งคำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงฐายิกา ด่านขุนทศ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงรัชนีกร เนืองพัฒน์

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงลภัสรดา พรมโสภา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงลลิตา รันรัตติยา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงอินทราณี พลเสน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ สุภาพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงจินตนา ธระเสนา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงมิลตรา วงสีดา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงอรพินท์ ศุภนัด
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงณัฐระดา คำมูล
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เสคต

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงขณิฐา กองบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายเลิศพิสิฐ เขตคำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงสุชานันท์ พหลทัพ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงมโนทัย มัครมย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไทยธนงค์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีจันโท
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายเด่นภูมิ รักนำเทียง

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ทองนาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ นิมินกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายนิรัฐติพนธ์ พันธ์ุสะอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายเกียรติภูมิ อุดมแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงสาวิตรี แน่นอุดร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา โคตรท่าค้อ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๑

นางสาวจุฬารัตน์ ประดาศรี
๐๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๒

นางสาวนงลักษณ์ ศรีเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๓

นางนฤชยา นนท์ยะโส
๑๐/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๔

นางสาวประไพพร พรหมโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๕

นางปราณปรียา ทุมชะ

๒๕/๑๑/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๖

นางพิมพ์ใจ จันทร์ชมภู ๙/๐๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๗

นายสุจินต์ จันทร์ชมภู
๑๓/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายอภิชาติ บุตรโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายรัชฐ์ภูมิ สืบเทพ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายโชคตระการ กุดเขียวอาจ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายประสงค์ โพธิกุดเรือ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงอรดี รัตนพลที
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงสิริยากร เข้ากลาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ทีฆะพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช เพชรหงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงณัฎฐากร ประเสริฐแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงสุนันทา ชัยวิพรม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงฐิติมา สุปญญา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา คงทน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงปณิตตา พันชมภู
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วกัลยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายอธิบดี สำรอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงปยพัชร์ เฝาทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายเจษฎา อัศวภูมิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายวีรพร น้อยบุญมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายอดิชัย คำเวียง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา คำแสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงอารียา สุขใจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกชกร สารชำนิ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงปญธิตา ลมพัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายมงคล ชาติมนตรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ สังเกตุกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวรัชยา ศรีสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงณัฐนรี จันทะชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงกาญจนา อดทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายโชกุน พันธุลี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายดนุพร ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายทะนงเกียรติ เทพทองพูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายทยากร เรืองสุขสุด

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายศิวกร ชัยวิพรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายณัฐชัย พิพวนนอก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายวิษณุกร จันทะชา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายศุภรากร ประจักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายอัครเดช พิมพะสุด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทะชา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงญาดาวดี ทองอ้ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงยุภาพร ภูกงลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงภาวดี ศรีบุญเรือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ประชุมชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงกิตติยา พรมโสภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายธีรพันธ์ พงพิลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มณีวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายชัยอนันท์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐิดา พนาวัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงปภาดา กางแม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงอาทิตติยา บัวระภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๘

นายชาตรี บุญสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๘๙๙

นางสุดารัตน์ แผ่นพรหม
๓๐/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๐
นางสาวเชมิกา มุขธระโกษา

๑๗/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๑
นางสาวแคทรียา บุญญานาม

๑๙/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายพีรวัฒน์ มาตรา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงลลิตา ศรีคำมี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายปฐพี ภูมิโคก

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายสรัญ เลแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงกนกอร กลางเสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา กลางเสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงจีรนันท์ นาเตย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงวรัญญา ค้อมสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงพัชราภา เพียงเกตุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงวรากานต์ หงคำรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายภาณุพงษ์ คำบอนพิทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายดนุพร จงเทพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายพิทยา ภูมิแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายอนุชา อุปโมง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๖ เด็กหญิงเด็กหญิงปนัดดา

นามวงษา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๗

นางสาวพัชรินทร์ ดอนพันเมือง
๒๐/๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงศิริฉัตร ทิพย์ชัยเมธา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายกิตติเทพ วงษ์คะนวน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายธณากร โพธิวัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายวงศกร สงครามภู
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายสิรชัย กุนธนธีรนันท์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ สอนดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงฟาใส โพธิวันนา

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายโชคชัย บัวซุย
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ บางศิลา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายธนภูมิ พิมพา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ไชยชนะ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงมัธณีย์ หงษ์ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภูมิพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายอนาวิน จำเนียร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายอัษฎากร รุ่งแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงไอริษา ชาระ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายนรบดี อิงสา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายอนุชา วันทุวัด
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงพุทธิมา ไพรพฤกษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายสิทธิพร สอนซ้อน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายนนทกร จันทร์แดง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เขียวอาร่าม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายธาวิน ทิมิลกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงพอเพียง ศรีดาธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายทีเด็ด ชาระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายชินวัตร ชาระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายยศวัฒน์ แก้วศิลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงปราริฉัตร ไชยนารถ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วศิลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงชลธิฎา ชัยรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุดมเพชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๖ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงวรินทร์ญา ศรีจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายแสนชัย ภูพวก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ แผลติตะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายวีรวัตร์ ไชยชนะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายศรัณย์ ภูพวก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ประดับเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายคเชนทร์ ทิพย์ชัยเมธา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ จำปาแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายเกรียงไกร อ้นทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มูลมานัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายชฎาวุฒิ รุ่งแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายณัชพล ไพรพฤกษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายธวัชชัย ภูพวก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายปฐยาวัฒน์ บุญกำเนิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายพรรษา ตนพรหมรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายภูวดล ไชยนารถ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงศิวาพร จันทร์ทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงอรปรียา โยธาแข็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงอรทัย คงเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงอัมพา นัดดาวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายวรรณศิลป งามขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงญาดา บุตรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สว่างพิทักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายโชคชัย จันทร์สม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงนิติรัตน์ สงครามภู
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายกิตติภูมิ ภูดวงดาษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายศราวุธ เนาวบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ชนะพล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายสุเมธ คงเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงดวงกมลพร เขียวสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธีรศักดฺ์ พันธ์จริต

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายนพพิชญ์ ศรีกุดเรือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายอานนท์ ใจหมาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงเขมจิรา ดีจันทร์จ้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงนิพาดา ชาระ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๕

นางฐิติมา งามขำ
๐๓/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงนิรชา สังข์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงปทิตตา เทียนสือเจริญ

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงอภิรดี นารีจันทร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงทินประภา สาบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงศุภสุตา โสดา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

บุญรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายบุญรอด เกษมสุข
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ชัยพรมมา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายพีรภัทร สอนสุภี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงเพชรชรัตน์ ศรีวิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงอภิสรา เรศละลอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายสิทธิชัย บงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ คงชู

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายนิรัตน์ จันทร์มาลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายฑีระวัฒน์ วังขอนสัก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนมะฮุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธีรภัทร พุธไธสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายภัทรวุฒิ วรจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงพัชราวดี คำเลิศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงนิสารัตน์ จินดามัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงพิพรรษพร กลินจันทร์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายชนาธิป ดีพลภักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกายอาร์ กงสะเด็น

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงพรสุดา สาบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๐
นายไพบูลย์ สีทารัง

๕/๑๐/๒๔๙๒
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงอนุธิดา แก่นสาร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงล้อมเดือน เมฆใส

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงปริฉัตร ชนพอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายจิรเดช จงใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายชญานัท อมฤกษ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงพรรทิลา นามวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายสุทธิเทพ วรบุญญา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสิทธิชัย นาบับ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ บุญนะพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงรสริน ทุมชะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงชลนิภา แก้วชาลี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ บุญเพิม

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสุธาริณี พานผา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุธัญญา พานผา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงกุลธิดา เจนถูกใจ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอรปรียา ระหารสิม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายยศทวี ศรีเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายอรรถชัย คะเนนอก

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายธีระพงษ์ วงศ์จวง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายชนสรณ์ สีดา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายสิทธิพล พลนวน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายณัฐพล ดิบประโคม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงชลม์นิภา ผาดวงดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอภิศฎา นามวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงจีรนันท์ บาลยอ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงกมลพรรณ สายจันทคาม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงโญธกา ลาดบาศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณพรหม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายชาคริต บุญประคม

๑๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายทัศไนย์ วงษ์ยาแดง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายปณณวัฒน์ บำรุงราษฎร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงปโยรส กวานสุพรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงปรารถนา ปนคำ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายภูริทัต เกตุคำขวา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงปนัดดา รักษาศีล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงพรรณิภา บำรุงสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ เห็มโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายทักษดนัย อภิชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายจอมทัพ คำคลี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

วัดสะเทียนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายวีรวัฒน์ บัวภา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุจิรา หรเขต

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญประคม

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรคุณ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายปญญา อุตรศรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ช่องวงศ์หล้า

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายวีระชัย แสนสม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ โชติรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายคมกริช ดอนหมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายธีรภัทร งามหาญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายอิสรา ชาบัวน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายภูมเรศ เทียมดาว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายศรัณยู พาพวย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายธนาวุฒิ ช่องวงศ์หล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงอรอมล จำบุญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายวัชระ เสาทอง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพงศกร หล้าลี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสมโภช พันเดช

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายอริยะ กัญญาพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงวิชยพร ชนิดชน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงพัชรี พลจาน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์หอม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงนิราวัลย์ บุญประคม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ วุฒิวงศ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทม วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนากร คำพรมมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธนาดล สัจนวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร สงวนกลิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ มาอุ้ย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกรกมล นันทภูษิตานนท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงกัญญรัตน์ เกตุนา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นามบุตดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงชลธิชา พลงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงบัวชมพู ยาวเต่า

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงปรางวดี ภิทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงมนัญญา จันทร์เขียว

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงมะลิสา แสงห้าว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงรมิตา บุญประคม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญประคม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๐ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงศรินยา สายจันทคาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงสุวรรณา ตาดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอรทัย อุทธิยา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงอรัญญา ดวงสีทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายกษิดิศ บุญมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายชินวัตร คลังคำภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายดนุพล บุญประคม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธีรเดช อรุณไพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรธร บำรุงราษฎร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายธีรพัฒน์ สุดตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร หล่องบุตรศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธีรพล พ้นเหตุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายพัฒรพล สุรีย์สอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายศุภกิจ บุญประคม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายสรศักดิ

์

พรพลทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายสาธวี เมืองหล้า

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายอดิศร สินสุพรรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายอนุนาท ตาดภูเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงจิราพร หล้าลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัตนวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กิติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปตฐภี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ สายม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายอโณทัย ฉิมมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายอภินันท์ วันสุทธะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายอรรรณพ ภูพิลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงสุภานันท์ เพ็ญพันธ์สวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงอนัญญา ธุรารัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงอนุสรา ตะนาขาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงอภิญญา ตะนาขาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ประโสทะกัง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายมัควัตร สามานัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายอนุเดช จันทะเฆ้
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายอาทิตย์ บัวพา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงชนากานต์ ครวญหา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายเทิดศักดิ

์

บุราณปู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายลิขิต สุวรรณพรหม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายวรวัช แสงทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี ชามนตรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายจักรกริช ตือเภา

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงรัตนา เจริญสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายภัทรพล นาสิงห์คาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายแดเนียล ธงไชยไลช์ท
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๓

นายกฤษดา บุญประคม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๔

นายสิรวิชญ์ โยธี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๕

นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงสีทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๖

นายธนาธิป สัจนวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๗

นายณรงศักดิ

์

รัตนปญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๘

นายณัฐพร กิงแก้ว

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๓๙

นางสาวกรรณิกา สีหาโคตร
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายชินกร ทรายทอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงกัลยากร สีปาหญ้า
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ วันหลัง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงสุจิตรา สีบู
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงสุมนทา ต้นตะพา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายธีรยุทธ ด้วงคำจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายบุญญรัตน์ รัตนปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายนวพล บุญประคม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายพลากร บุญประคม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงปณิตา หนองเทา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายพงศกร โถชัยคำ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงรัฎชดาพร กองพล
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายฉัตรโชค นีสา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ อุดหลุน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงวัชลาภรด์ แร่กุล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายศิริชัย บุญประคม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญประคม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงอภิญญา ลากลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงเจตปรียา บุญประคม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พรมตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงปทุมพร สายธนู

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายภูวนาถ นามบุตดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายวิราวุฒิ บุญประคม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมต้อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงธนกร โพธิราช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายจักริน ยาคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงอริศรา ถานะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงศุภากร บุญประคม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายกฤษฏา หล้าลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายธีรภัทร เด่นเฉลิมชัยกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายตนุภัทร พรหมเดช

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายนันทพล ผูกพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ โทเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ อินทร์เพชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ เนืองมัจฉา

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงจันทราภรณ์ ศิริวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงวารุณี พาทา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายจุลจักร ตองสุพรรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์เขียว
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายวชิรพงศ์ จันทะโม้
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๐
นางกาญจนา แผ่นพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๑

นางจันทรา ภูแลนช้าง
๑๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๒

นางนิยม แก่นวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๓

นางสาวปนัดดา พันธมุย
๒๓/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๔

นางวิดาพร ลาดบัวขาว
๒๗/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๕

นางสาวสุนิษา สังฆรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงณัฐธัญญา ชาวชอบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๗

นางอัญชสา ศรีจันทะ
๑๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๘

นางสาวเสาวลักษณ์ฺ ทุมแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านกุดแท่น วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงพรพิมล พลเขตต์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายกฤษณะ พ้นเหตุ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายธนากร พรมโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายมนัสชัย ดอนไชยสีหา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายวงศกร ชัยบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายอัฐพล กุลสโมรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๓ / ๑๖๘
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงวริศรา ดีแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงอรปรียา ภูธรชัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายอิษฎา ชัยสงค์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงจิราพร ยังมีมาก
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงเนตรชนก คำโชติ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญนิโรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ เทพราชา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงมีนา ชาชิล

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายเทพพิทักษ์ โลบ้านไผ่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอาณาจักร อินทร์เพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงอนัญญา ภูมิโครัก

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายวุฒิกุล แสงเพ็ญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงพิมประภา เรืองสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ภูเขม่า

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงเอมอร พันธ์นาง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายชินวัตร นาสิงคาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายเปรมศักดิ

์

น้อยคูณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูทองนาค
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายอัครวัฒน์ เหล่าโคตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายสหศวรรษ ปตตานี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายธนกร นาหัวนิล
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงเกสรา แถมโฮง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายภูวิช ภูสัตย์สาย
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายกวีพัฒน์ โพธิจารย์

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายวีระภาพ สิงห์วี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายนุชิตพงศ์ ไชยธงรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ยศรุ่งเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงชมพู่ แสงสุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงวรารัตน์ โนนทานอก
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายธนเทพ ประจำเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายพงค์ภัค สุทธิสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มุ่งกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ศรีปอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายสัทชน จันกุดรัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงจันจิรา อรัญเพิม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๔ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายอรรถพร แก่นวงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายอัครเดช ราชบัวศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ พิมจันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายจักรภัทร์ สมพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายอดิเทพ สียศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายสุภชัย อินทร์เพชร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายทรงวุฒิ ธรรมจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายภาคภูมิ สุระคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายวรานนท์ โพธ์จารย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ บาบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงนันทณา โลบ้านไผ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ โคตรพรหมศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายณัฐพล บุญวัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายอดิศร นามโล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงสุกุณา จันทร์หล่ม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงภานิชา พูนเกษม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงวชิตา ชัยบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร ชัยบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เทพา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงศิรยาภรณ์ ประสมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ ธงพันษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงพรสุดา โนนศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงอรนันท์ อินทร์เพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงเตชินี ปานภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ลาพรมมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายปกรณ์ ยางศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงชลดา พรมแผน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี มีคำทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงพรณิภา วันสุทธะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงสายชล มิจะโรจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายภานุพงศ์ จิตรแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายรวิพล มุงคุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายชนพล ศิริสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงภารวี เประนาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงกันยาพร ขันขวา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
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นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๕

นายนิติศาสตร์ ยางศรี
๒๙/๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรารัตน์ แคล้วรบ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์ดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุมาลี ปุริเส
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงแพรไพริน พลน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อนุสรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ยางศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงสิริภัสษร อำพันธ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เทพคำราม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายพงศธร สงมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

บุญแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายวรวุฒิ หมอยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายชัชพงค์ ศรีอินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายทักษพล บำรุงภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ลีเจ้ยวาระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายวัชรวิทย์ บัวภู่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ เทพโยธา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงแววมณี ปานภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายทรงภพ นิลนามะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายวิทยา ใคร่ภูเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช สิงห์สำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายพุธแก้วมณี พรศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายสุรชัย บุญรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายอนันต์ยศ ทุมผารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ สัมมุตถี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขนะลำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงพิมพ์วิกา กาขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายวีระชน พ่อคนตรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายจตุรภัทร ซาทองยศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายเทพมงคล เกียนมา

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายกฤษฎา พันธุ์เทภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายภาคภูมิ มุ่งเปา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำป

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงศรัญญา ปุริเส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายกรรชัย โนนทิง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ พะนาศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายอนวัช ชัยสงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายปยะวัฒน์ ฤกษ์ใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงสิริขวัญ โหม่งพุฒ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงอาริศา สารคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเพ็ญผกา อินทร์พรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงกันธิยา วงษ์จูม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายพีรพงษ์ สามารถ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ภูนำเย็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ยางศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายศุปกรณ์ พิมพิมูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กองเวียง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายกิตติมศักดิ

์

เขียวอาษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายบัณฑิต พงษ์ษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายชูศักดิ

์

ทวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงแพรพลอย บุตรหนองแวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โนนทิง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวิภาวี ยอดนารอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๑ เด็กชายศรายุทธินิทัศน์

์

จันทร์โสภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงศิริยุพา นาใจยงค์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงกนกพร สาปดตา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายศักดิศิริ

์

ฝายแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายธนภัทร สนลา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ รักกิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงวิภาพร แก้วเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงปวีณา กงสถิตย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงฐิรัฐฐิญา หาสาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงวิภาพร แดงตาโคตร

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายสุเมธ ไกรชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายอนิวัต พังชาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงกชนันท์ คำนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร บุญเฮียง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๗ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงนิตยา แสนสมบัติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงพรพิชา แพงพิสาร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงศรีประภา ภุมรา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแพง วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายณัฐชัย ศรีสถาน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายอนาวิน โพธิถาวร

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ธนูเล็ก

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ศรีลาอำ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงปยธิดา คำภากุม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงวรัชยา พรหมเมตตา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงนิศาชล จันทร์วิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายอนุศิษฎ์ พรรณารักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงศศิพิมล ทัพซ้าย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ บุดดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายธนากร คนตรง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงนฤมล แสนโคต
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงชมภูนุช โสกัณทัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงภัทรา ธรรมโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายวัชระ ลาดบัวขาว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายธีรนัยย์ พุดสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายปญญา ศรีประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายธนาดุล เสนาลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงอริสรา นาเจิมพลอย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงนรินทรา เขียวกลม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงกีรตา งามใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงมุทิตา สารสังข์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงพิมพ์จันทรา ปานภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงสุพัชตรา ปานภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๒

นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายประสพชัย ล้านสา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ไชยสนาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กหญิงวรัทยา บุญรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงพิกุล ผินนอก
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรีษะโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายศิรศาสตร์เมธี

บุญมาก
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงจารุจินดา จันทะเนตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา คำแสนเดช

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายวีรพงษ์ เขียวอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายชวิศสิฐ ภูกองชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงรัตนา สายธนู
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายสุรชัย หลงพงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงเกวริน สุโพธินารี

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุชิตา ดาแพง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงอริษา สุขราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ คำพรม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงปลายฟา พันธ์ในนนท์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธ๊รภัทร พาวัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำพรมมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงวรัทยา วงค์ชมโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายจตุรงค์ บุตระ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายฐากร จอดนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ภักดีอำนาจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงกนกพร ปานภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงขวัญจิรา พิมพ์วัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงอนุสรา ภูมิไชสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงอรจิรา ก่อแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงพรธิตา ปนคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงณัฐธิชา สาระบรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงปนัดดา นามปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงอชิริญา ทาสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงสายจิตร จันดาโคตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๕

นางสาวอุไรวรรณ บุญประคม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายชยทัต ประวันเตา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองจร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงปทมพร กองอ้น
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงศศินา คุ้มเสาร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงปาริดา

คงค์กระพันชาตรี ๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายดนัย สามด่านจาก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายพุฒิกร ผาทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงทัศน์วรรณ ผ่านภูมี

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายจารุบุตร ลากุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุภาดา กองทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ ผมพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายรพีภัทร นวลปกษี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายโกวิท ธรรมเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายเกียรติชัย เหิรเมฆ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายพีระภัทร์ สายสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายศิวราช สร้างแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายพีระพงษ์ สตาสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายพนาสัณฑ์ แก้วเวียง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายสัตยา แก้วศรี
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายตระการศักดิ

์

ปานภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงธิติญาพร ศรียไพร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงชลลดา สิงห์กัน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงสลิลเกตน์ เมฆะสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญประคม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงชฎาลักษณ์ โอ๋คำ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายอนันต์ยศ อรรคฮาด
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายสุทัศนัย กูลเกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงพวงชมพู พลเพ็ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงทิพากร บุญประคม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงพิมพิกา ศรียาลักษณ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงอริสรา ครองยุติ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงณัฐิดา หาญเชิงชัย
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงขวัญแก้ว มีแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายชัยมงคล ชัยราช
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายพนธกร ผลวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายปองคุณ บุญประคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายคุณากร จันเดียว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายณัฐกร สิทรโก
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์โยธา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงชลิตา สาภิมูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงอริษา มีลาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงกุลนันท์ บัวจารย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงอรุโณทัย งามสมบัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงนภัสสร น้อบบุ่งค้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายศิวัฒน์ เสนมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายชยานนท์ แสนแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายอัทฒ์ธนัช ปานภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายนพกร คุณสมบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงภัทริกา สุขราษฎร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงนิศาชล เจริญนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายปริญญา สวดสม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายนนทชัย อาจวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงประกายดาว สินทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๐
นางสาวสุดารัตน์ เจริญสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงไอซ์ เคนปดตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายศุภกร สุขสำราญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายปกรณ์ชัย บุญสอน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายอภิณัฐ แก้วม่วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายภานุกร บุตรหนองแวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงสิรินทรา วิทยาวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงพิชญาภา ชัยโยธา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงกุณฑิรา คำผาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ มอญขันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายนิธิ กาญจนาธนสกล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายสุรเกียรติ กองปราบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สามด่านจาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงรวิภา แสนฝาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายนาวิน มูลเสนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายวีรชน ค่าเกวียน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงชุติมา แตงกำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ จันหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงสุนิตา กิงโด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายทวีโชค คัวอักเถิง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงชมพูนุท โสเพ็ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงพัศราวรรณ ถูนาแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายณภัค ทิพย์โคกกรวด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายอรรถพล แซ่อัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีภูธร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๑ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาวนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกานดารัตน์ อุ่นคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงสกุลดาว สุวรรณบล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงกุลิสรา บุญอุ้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ประกอบแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี พรมพลเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอรรถชัย โนนทิง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายธารา ปาระขะมาลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงณัฏฐกฤตา ษรเสริม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา วรรณสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงเนตรนภา สมพิทักษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายฉัตรชัย  เอิร์นเนสต์

ชูริเดล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายธีรเมธ ไกรตรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงธัญญศิริ กันทะเชียร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงนภาพร หอกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงสุพัชตรา บุดดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงอริศรา รัตนวรรณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายภควัต พลดงนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายประทิน ชัยปอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายชัชวาล ธุระพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงชิตาภัทร เหล่าโกธา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายเมธี ภูภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายศุภกรณ์ ไชยชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายเมธัส วันโย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงภิญญาดา พันธ์มะณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายสหรัฐ รัตนพลแสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายอนุชา อุ่นทะยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายนธี สีสุคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงชาลิสา ศรศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๕ เด็กหญิงกนนกลักษณ์
ธิตะเชียง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงกุลสินี ปาระศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงชุติมา โคตรนารินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายธนากร ปาทาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายกิตติกร หวัง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายกฤษติกร เนาวะดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายอภิชาติ ชมภูโคตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงสุพัตตรา ร้อยพรมมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายสุริยา สมภาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายวรัตถ์ บุญนาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายพีรพงษ์ เค้าแคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ประสพมิตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วิวาจารย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงอรจิรา ขันติมิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงอรวรรยา เลพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายธนาวุฒิ โคตะคุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ รอดประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายศักดิพล

์

คำวงษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงนิลมณี จันทร์ขามเรียน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงจิรพิญญา แฮนเซน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงวรกันต์ หน่อสง่า
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงกฤติกา นำนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๗

นายทิวากร ชืนชม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายสุรกิจ มีแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายเวสารัชช์ สาวงษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายมาโนช เคลือตาแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายวราวุธ แผนพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายศรัณู สิทธิสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทหาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงพราวนภา หาญคำแพง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ ยาโกฏิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงมินตรา นามเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายวทัญู คำภูวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายวุฒิพันธ์ ทองคำสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงอัญชรี ศรีจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายอนุชาติ สามะที
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงลักขณา ดีนาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หาญณรงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายพบพร จิตโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายรัชพล ภักดีศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายวิระสิทธิ

์

แทนไธสงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงอนัญพร ชูพันธ์หอม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงอภิรดี สืบสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายศักดิพล

์

เอกวงษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวิลัยพรรณ ประยูรเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุนีรัตน์ สะสิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ คำนาค
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายณัชพล ปานภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายธนาธิป บุญมาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายวีระพล ดวงมีวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายศรัณย์ภัทร แทนจำรัส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐญา จันทร์อินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงธนัชญา นิรงณ์บุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงเนตรดาว เขียวประทุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงวิภาวี ไชยศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงศานต์ฤทัย นาทองลาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขวัญถาวร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายครัณยู พหลทัพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงจิรนันท์ จันพรมชู
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงวนิดา หงษ์ประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงวรรรณภา บ่อคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงละอองดาว ศรีทน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงอินทิรา วรรณประเวศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายภูริณัฐ จันทร์โยธา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายอรรถพล ศรีภูทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายเจษฎา หงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายวาคิม ภักดีราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงอรกัญญา คำน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายกฤษดา หนูมาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงบุตรธิดา สระแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายโชติลักษณ์ แก้วกาโศก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายอิศรา บุตรวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงเกษรินทร์ อ่อนสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงขวัญชนก ดงพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงนาตาลี โรเจอร์พริงเกล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายวัทธิกร หาญมาก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงทิวาภรณ์ นิลนามะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ปราณีทรัพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงนภัสสร เรือนรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงสุธามาศ ไกรชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงอินทิรา เพ็งกระโจม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายบัญชา ชูพันธ์หอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายภูวนาถ นิรงค์บุตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงหนูเล็ก บุญเฮียง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ กุลศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๑

นายนาวา กุตัน
๐๕/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๒

นางสาวกรรณิกา สีบุญขาม
๐๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๓

นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๔

นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๕

นางจารุณี เปนสุข
๐๖/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๖

นายจำเริญ จำเริญพานิช
๐๗/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๗

นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
๐๓/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๘

นางบัวลอง ปตนาถา
๐๘/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๕๙๙

นางปกิตตา มูลสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๐
นางพัทยา ชัยพฤกษ์

๑๗/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๑
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม

๑๑/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๒
นางวรรณี ไชยชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๓
นายวิทยากร สาโสม

๒๕/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๔
นางสุมาลี สุมาลัย

๐๖/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๕
นางอนงค์ สุ่มมาตย์

๑๐/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๖
นายอนุพงษ์ ช่วยคำชู

๐๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๗
นางอมร ศรีเมืองคุณ

๑๐/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๘
นางเครือวัลย์ กุตัน

๐๘/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๐๙
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว

๐๔/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๐
นายเด่นชัย แก้วเสน่หา

๑๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๑

นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๒

นางเพลินพิศ สกุลคู
๑๘/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๓

นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
๒๙/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๔

นางสาวปนัดดา สีเทา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๕ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผิวขำ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๖

นางสาวผกาวัลย์ อมาตยคง
๐๗/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๗

นางสาวรัญญารัตน์ น้อยหา
๐๙/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๘

นางอภิญญา แทนสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๑๙

นายพบรัก ทำเวียง
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๐
นางสาวอุรา เหล่าโกธา

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๑

นางทิพย์พัชรากร อึงเจริญไพศาล

้

๒๑/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงศิริวงค์ โคตรศรีวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายกรเมศ นิลนามะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายกิตติคุณ เปรมผล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายจักรพรรดิ ถินสำโรง

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายจิรเดช ทองขาว
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายชัยยุทธ นามบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายฐิติวัชร์ กุลนาค
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายณัชพล ทองขาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายธนาธร ปุยนอก

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายธีรพงษ์ บุญเสริม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายพงศกร ธิราช
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายพงศธร สิทธิอุเป
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายภัชรพงษ์ วงษ์ฮาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายศรายุธ ดอชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ไชยพิมพ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายพิชิตชัย ชืนสบาย

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงจณิสตา ไชยโสดา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วงษ์มา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงฐิตากร โต๊ะงาม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงณัฏฐา อินทร์พิมพ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ไชยพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงนันทิยา คำมูลแสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงนันทิดา คำประชุม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยแสนพา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงนิภาดา เกษร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร ชีวเสรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ้นชาวนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิเศษสิงห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๑

นายคณิต กำลังทวี
๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๒
นางสาวเนตรกัญญา พิมพ์สิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงจอมขวัญ บุตรศรีภูมิ
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงปณิดา แสงจันสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงกัลยาณี งามหน้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงภาวดี ภูเวียงแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงชญาภรณ์ สิทธินวล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงณัฐชยา ผางหล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงนิศาชล สุทธิปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพชรโก
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายคณิศร แก้ววงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ โพธิเงิน

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายธนัตตา ภาระโถ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร วิไลศิลป
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายกฤษณะ ทองคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงสิรัสวดี เข็มศรี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงพิลัยพร เวียงวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ชมเรียนดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายพงศภร ไผ่เพชร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายรติพงษ์ น้อยบุ่งค้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนจำลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดีทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา รัศมีเดือน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงธัญชนก มือมิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงนุจรีย์ แพงสินสร้าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงชนม์สิตา กองทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงภัทริดา ชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงมาริสา ศิริลวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กุลดวงจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงวริศรา บัวงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุทธิวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายวุฒินันท์ อุปนันท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายพัชรดนัย พลโยธา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงอริสา เพ็งธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายวรชา ภูแช่มโชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายอนุชา เกตุมาลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงพรรณราย จันทร์เกตุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงสาลิกา กงสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายก่อเกียรติ รัตนเสนศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงสุธิตรา ขันสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายกฤษณพล พรหมลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๔

นางสาวจารุวรรณ ทองขัน
๑๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๕

นางสาวนัฐกานต์ พิลาทอง
๐๕/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๖

นางสาวนิดติญา ไชยศรี
๑๖/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๗

นางสาวสุธิดา กองเกิด
๑๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทองขำ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา สุขประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายตัม

้

โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายต้น โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายอภิชาติ หอมทอง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายชัยณรงค์ ชาลีชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ชำนิ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายวุฒิชัย กิงแก้วเพชร

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายดำริ เอ็มอยู่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงอรัญญา ค่อมสิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงจิราพร ยอโง้ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอิงครัต กิจการ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงฐิติพร นามวงษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เหรียญทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุพิชญ์ มูลสาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายสัมฤทธิ

์

โยคบุ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายทินกร เหล่ากาสี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายนิธิพงษ์ รัตนวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

เทศสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๗

นางวิกานดา ไชยสิงหา
๐๓/๐๔/๒๕๒๘ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๘

นายอภิรัตน์ สุพิมพ์
๑๘/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายมีโชค หล้าประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพนคึมนำเกลียง

้

วัดวังโพนสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายสรฉัตร รัตนบุรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายธีรเดช อาจยาทา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายพิพัฒพงษ์ คุณประทุม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายธนกร ปูหลุน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายนัณธชัย ฤทธิยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายกฤษฎา โลภา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายอภินันท์ ยังใจ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีษะ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายพงศกร ศรีสว่าง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายพลวรรธน์ สืบสุทโธ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายศุภฤกษ์ มะโนปน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายพัสกร จันทจร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายคณาธิป แสนสากล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงพิมพ์พาพร ชัยศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงสโรชา ประดับศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงจรณินทร์ สุขใจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงวิชญาดา พรหมเมตตา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ โทโจ่ย
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงปาณิภา บวชขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงอลิสา ศรีสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

เบาใจ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายนวพล จันเทพา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายรพีภัทร์ เรืองศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายวิชญะ ชัยภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงกชกร เนียมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สิงห์ธวัช
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายชลัช มะธิมะนัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงเกศินี วงศ์สิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงโสภิตา สอนเต็ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายศรนรินทร์ ชำนาญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงวยุรี คำเคน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงปนแก้ว นนวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายธนากร พันธ์พิมพ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ผดุงสันติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายสุนันทา พิกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงภัทรกร แข้นา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงนฤมล มุ่งแสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายนพรัตน์ ตุ้มทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงมาริสา เคนนันท์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงสราวดี อินทศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายนิติธร แก่นพ่อ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงอนัญพร บุญเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงจิราภา สุขล้น
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรวัตร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ อินทร์เจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงอรอุมา สุขใจ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เจียมภูเขียว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงนิติยา แสงจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ ใหม่คามิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ศรีเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายจิรายุ เพียมูล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงเอมวิกา กาภูคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงสโรชา เสมอบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายอนุชิต วรวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายภานุ หินนาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายณัฐพล พาพวย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงชนิดาภรณ์ น้อยตุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงวรรณรัตน์ มีมงคล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงปณัดดา โนนทัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงอภิจารี แสนหล้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอภิญญากร เมืองดู่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงวิลาศินี ละม้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงอาภาพร ชาทุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงนฤมล เนืองพนอม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงนาริศา พิมพิลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กชายวีรภัทร พุฒชนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา หาญพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณบล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงวริศรา ศรีสุระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงปาณิศรา ริพลทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ท้าวแสง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณบล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงขวัญนภา มานะโส
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วอุดร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงรัตน์วรา สงนำมา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายกันตพงศ์ แก้วเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายณัฐชัย มีศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายกันตพิชญ์ แก้วเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หาญเชิงชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงอรนิดา บุญประคม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงปรางค์ฉาย ทาบัญหาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงสุชาดา สุขใจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคา วัดสว่างอำนวยพร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายณรงค์ยศ เทชะ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ทุ่งหลวง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายพงศกร เพียชิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริพิมพลอย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายศุภกร คะสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายพัชรพล คะสุวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายพงศพร หมันคิด

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายธีรเดช อ่อนเจล็ด

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา น้อยสุข
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงสุวรรณภา ดอนกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา คำกุนะ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ศิริโอด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีดงยาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงพัชรพร ศรีหาวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ใจรัก
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กมูลหา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงอโรชา ศรีวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ลือคำหาญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงปนมุขธิดา บุญประคม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประคม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายเจษฎา ประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายรัตนากร โคกสีอำนวย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงปรียดา ราษีพรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงอัษชวาพร สุโพธ์ขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุภาพร บุญประคม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงอมลณัฐ หอมภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงนิราวัลย์ ภูพวก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงจินดาพร ทรงหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายพงษ์พนา โคตรหลักคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงสุวณี ตงฉิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายศิรา วัยศรีแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ วันดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงขนิษฐา สุโพธิขัน

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายบุญโชค อัครชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายพีระวัฒน์ โนนทะจักร
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายภูตะวัน พันทเขต
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายวรวิช พิมพ์วงษา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายวรเมธ บุญเต็ม

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายวรัญชิต ผาพา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายวีรภัทร พรภู
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผิวขำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายอนุสรณ์ นามนวด
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายอนุกูล สนามพล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายอนุชิต สนามพล
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงกรชนก รำเพยพล
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงจิรสุดา แนวถาวร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงนันทิชา จำปาเค้า
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงปลิตา ดาธรรม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงปาณิศา เสมอใจ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงไปรยา เสมอใจ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงพิมชนก คำตุ๊
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงมินตรา พันทเขต
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงวนิดา จันวิเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายจันทกร ทำผง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไทยอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงกรกนก สมพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงสิริโสภา มูลเรืองชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๒ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายฐานวุทฒิ

์

เจริญราษฎร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายธนพร ผิวขำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายอนุชา การงาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงวรรณิศา เสมอใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุธิดา ชัยคำภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายวัชรชัย คำมูลแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ราชบัวศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายเจษฎา หมู่หมืนศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๘

นายณัฐพงษ์ บุญหลง
๑๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๖๙

นางสาวนันทิยา สาราษฎร์
๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นายประพันธ์ แสงไกร

๑๕/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๑

นางสาววิลาวัณย์ ฝายปาน

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๒

นายบัวเรียน ดวงทับจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายปญนกร สอนละ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายอนิวัตติ

์

บุญประกอบ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายอัศวิน เกษสวนจิก
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผ่านพูล

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงกัลญาณี ภูดินดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงจริยาวดี วันทองสุข
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงวลัดดา ปองโกเซ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสวิตตา สุหา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงอริศรา โภคานิตย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายจตุพร แฝงฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายวัชรพล ธรรมโรเวชน์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๔

นายทศพร เพียสังกะ ๓๐/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงกัณฐิกา พันเลิศ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงทิพย์วรา เลิศสมภาร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงปวินทิพย์ มาโคตร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงภาพิมล พลทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงวริสา บรรผนึก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอารียา ภูทองไชย

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงรัตนา เพียสา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิลไชย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีคูณ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงวนิดา ชาวนาผือ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายธนากร ขามผาลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วสีลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายพีรภัทร์ ปองเศษ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายปรีชา บำรุงบ้านทุ้ม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายภัทรดนัย บุญเผย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายสิริวัฒฑ์ คำมณีจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา บำรุงบ้านทุ้ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงกฤษณา ภพวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา จิว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ คงสุวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ชัยเกตุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายปุณมนัส ศรีโท

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายภานุภัทร บุญสอาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนค้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายอานนท์ บุญประกอบ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงชลธิดา ศรีสุทธะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงวรรณิศา ผางนำคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ปูสา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงอรพรรณ ทานัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงมลทิรา กลางเหลือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อุ่นอาษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายจิราวุฒิ ศรีเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา เนตนี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายธนากร อ่อนสอาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฎรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงกุลณัฐ บุราณศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายวชิรพล อินทร์พิมพ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายรัตนพล วงรินยอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายวิษณุ ภูลายขาว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงประฎาวัน คนเล็ก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายธิติพงศ์ ผาทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงอณิศา สมันกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายธนากร มาลัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายภัทรพล สังสีมา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายรชฏ สีแสน
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงวีราพร ศรีคุณฮาด
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ท้าวน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายธวัชชัย พรรณพ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ เดชหามาตย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายธีระโชติ แซ่สิม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายนรากร สีผา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายพิพัฒน์พล เทียงตรงจิตร

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายศิรชัย แคนสีลา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายนิรวิทธ์ กันหาเรียง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงจรินพร เกิดสบาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ภูตาเพิส
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี พุฒแถลง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงธิษณามดี ชาวไทย
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายจักรเพชร ลพศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ สินตะวัน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายชุติวัติ โนลี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ ละลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายดนุพร นามเลน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ สำอางค์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายพัชรพล บำรุงไทย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ภูศรีฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงอภิสรา ลีแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อำมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายพิตตินันท์ ภักดีไทย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายวัชรพล สีจันลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายพินิจศักดิ

์

คำภาสัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงสมัชญา จำปามัน

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายวรชิต พรหมชัยศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงวรนุช อณุวงษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงพิมลัดดา เจตสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุชาดา บุตรหึงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายนนท์ธวัช ช่วยอุดม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายมารุต ศรีอ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายวันเฉลิม แก้วเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุษบา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สามแท่น
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายภาคภูมิ พรหมเลิศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงมลิวรรณ เสพสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงณิชานันท์ ยอดเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา ชาวัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายดนุพร ประจินัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายนนทกร โนนราชา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายพัชรพล เทียงตรงจิตร

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายชลิต สละชีพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์แดง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายอัยการ จันทร์คำ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ วงจอม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายระพีพัฒน์ โพยนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายชัยชนะ เบียแก้ว

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายธิติกร จันทร์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายเริงนรินทร์ พุดดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ทิพย์พิชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงอริสรา หันลำพัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงพนิดา ปุนหาวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายวัชรพล สารมะโน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายเศกสรรค์ คำบอน
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายปติกร ฉิมลี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กลางประพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงอรปรียา น้อมสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงญาดา ทุมโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงเกตวรินทร์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงเมขลา เชือขาว

้

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายเดชาวัต เรืองภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายเพชรอุดร สุโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายณฐพงศ์ ประสาร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงนันทิดา คงแสนคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงอภิยดา วิชาศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สิมารักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงวิภาพร คำสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ทศชาญ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงอินทิรา ทัพเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลีจอห์นฮุน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสุวรรณ สาระบุญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงกวินทรา ชัยรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงลักษิกา ดอนเปตรง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงสุภาลัย ราชเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ทาระชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงวริศรา ชืนบาน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไกรษรศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูจอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา จันปญญา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายจิรายุทธ กองพิลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายศุภชัย ประสมศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายธีรกานต์ ทุมโคตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายปวิช เขียวศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงสุธิมา สารโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงจินตนา ภิรมย์พล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงลลิตา ภิรมย์พล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงอารยา ดาแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงวรัญญา กองตุ้น

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีจันทร์หอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุพัตรา รามศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายธีรนัย บุตรสา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายชินวัฒน์ รักปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายไชยภัทร ซาระ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายสุรชัย สิตตะวงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายภัทรพล หอมหวล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายเกษม ตะเคียนเกลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอรทัย วิชาสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๒
นายศรเพชร สาระบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสุวัฒน์ มงคลเคหา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงจิรัญญา โคตรพงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เถาพันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวิไล ชัยวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายจิรายุ นาพิลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายพงศพัศ เบิกบาน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายพิชชา ดอนวิชา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงณัฐพร บุญประคม

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชมไชย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสาวิตรี วางแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงกนกพันธุ์ วิทยาสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายปยะ วิชาศรี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายศุภวิทญ์ ปลืมใจ

้

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กุศล

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงรัตติกาล แก้วมงคล

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาสันเทียะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ศิลมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายนภัสกร บรรเทาพิษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ หงษ์ทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายศิริพันธ์ อ้วนศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงจุรีภรณ์ ราชบรรเทา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงปวันพัฒตร์ ชนะบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงพิยดา ศรีกัณหา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงรสสุคนธ์ จิตสะดม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ชาธิรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงวนิดา ศรีเทพ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวนิดา มูลเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุภาวดี จอมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายศราวุฒิ ทองแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายพัสกร สุธรรมมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงปยมาศ เบ้าทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงชมพูเนกข์ เชตะวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา หล้าฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ แต้มทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายลัทธพงษ์ หินชัด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงชมพูนุช ชมพูพืน

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๐
นายปรีดา พันธุระ

๐๙/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๑
นางอุษา พวงยีสุ่น

่

๓๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๒
นางเพชรสมร ทันตาหะ

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงศศิธร ศิริจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงกัลยา ทาอัว

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงกนกพร จันทิเทศ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอัจจิมา อึงปา

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายชาญชัย สีโสม

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสามิ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงนันทิยา บันเทาพิษ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงสุภาวี ศรีประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายอัครเดช เอิมชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงชัดจิรา สมแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายราชพฤกษ์ สีลาขวา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๔
นางสาวผาณิตา สีหาโคตร

๑/๑๐/๒๕๓๖
โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๕
นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๖
นางสุพรรณี โพธิเปยศรี

์

๒๙/๐๕/๒๕๒๔ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๗
นางสาวอรวรรณ ศาลาชนสิน

๔/๐๒/๒๕๓๔
โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดพรมมีวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงภควดี จันทร์หล่ม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนันทวัน ทองบัว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สาวิลัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๑
นายชุติวัต กุลอ่อน

๗/๐๕/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๒
นางสาวณิชาภัทร ดาวเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวพัชรินทร์ วิสัยแต

๑/๐๓/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวเกษร สิทธิ

๘/๐๓/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ชมภูพืน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
วงษ์เคน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายอมร อุดมลาภ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๘
นายฤทธิศักดิ

์

แก้วจุฬาศรี
๑๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายธนวิน ขันติกุล

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายเอกอนันต์ บุตรเตร

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงกชกร สีใส

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ขะยอมดอก

๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายกฤษฎา ดีจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายอิศรา ไชยนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายวัฒนา หล้าฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ กองปาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายกณวรรธน์ แสงสว่าง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายธนาธร นาราษฎร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายณัฐวุธ ดารา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายบัณฑิต ยะกุมมา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กชายทศพล ละดาบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายพงศธร โยนก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา บุตรเต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงวรัญณญา แก้วกาหลง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงสุจิตรา คำพิทูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา อินทร์นอก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๗

นายสุดสาคร ศาลา
๑๕/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๘

นางสาวณัฐวดี พิมพาเรือ
๒๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายปรเมธ เพ็ชรชาติเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายชิษณุชา คำเสน

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๑ เด็กหญิงกาญจนวรรณ
สายสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงอนรรฆวรรณ

ชาบุญมี
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญสุข
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายพฤติพงศ์ อู่สุวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงภิญญาดา ภูต้อม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายคมสัน นารี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนโง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีแดน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไกยราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงหงษ์ฤทัย ยิมแฉ่ง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตาล
วัดชัยชนะวิทยาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายชนาวีร์ เทียงธรรม

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายปภังกร แก่นจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงศศิกาญ แซ่เตีย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงนิสากร โสภา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญเชิด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงวรัญญา วัฒนชัย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงปณิสรา แก้วทองหลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงบุษกร หัวดอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงณิชาพัชร์ อาจหาญ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงฐิตารัตน์ สิทธิธรรม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุ่มวิสัย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงอภิญญา แวดสา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายทาเกชิ มิอูยาชิ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายจิรายุ สีนาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายชนะชัย ไมโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายฐาปกรณ์ แพงเพ็ช
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายณัฐนันท์ พันธศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายพลวัฒน์ ตกุดเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายพีรภัทร วิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ รำมะนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายวัศพล แข็งขัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงกรกมล บุราตาโน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เรงตูม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงปณฑิตา ธงชัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงภัทรพร เงินห้วยพระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงรักษิตา ศรีโขลง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงวรรณรดา บุตรแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงวันวิสา การีรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายภูมิรินทร์ สอนคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงนภาวรรณ มะโนสุข

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงรัฐกานต์ มนตรี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงวาสนา คงขันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายเชษฐา เถาแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายชินภัทร แก้วเฮือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๕

นางธนพร บุตรดี
๑๗/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๖

นายธีรศักดิ

์

นาคปรีชา

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๗

นางนงเยาว์ มะโนสุข
๒๔/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๘

นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภา
๐๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๖๙

นางสาวนันทาศิริ ผาวิชัย
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๐
นางสาวปรียาภรณ์ กาอุปมุง

๒๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๑

นางสาวผ่องเพ็ญ พะชะ
๐๖/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๒

นางสาวพิกุล มณีมงคล
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๓

นางพิริยาพร สาเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๔

นางระวีวรรณ หีบแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๕

นางศิริกุล ม่วงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๖

นางสาวนุจเรศ สิทธิธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายศักดากร รืนสำราญ

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายชัยนนท์ บุญแนบ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

วงศ์นาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายจักรี สุปญญา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

ศรีบุญเรืองบุตราราม
 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายธนพล แก้วแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายวรุพงษ์ ผิวสว่าง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายชาญยุทธ งามลำ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายชัยณรงค์ แก้ววันทา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณพัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายนพณัฐ น้อยคูณ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ทองพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ตลับเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงกรินทร์ดา ศรีชาทุม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงมัญฑิรา ศรีสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงณิชดา สาราช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงเหมือนฝน ไชยคำนวน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงนิชชนันท์ สุพรรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงวรัญญา พิมวัลย์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงศิริประภา ก้อนธิงาม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ สีดาคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายธนาภูมิ ปองสำนวน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายปยวัฒน์ ถินนาเวียง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายศักดา สุภสร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฐามนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์สระพัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายณรงค์เดช แก้ววันทา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายณัฐภัทร ชำนาญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายทักษ์ดนัย นรสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายนาวินร์ แก้วมาตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายปฏิพัทษ์ รัตนวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวิภาวี เสียพลี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงพัชริดา รัตนวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงปยากานต์ นามมาตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๒ / ๑๖๘

้
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เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงทิวาภรณ์ สีอุดทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงพิชญานันท์ บุญบรรดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ วรรณพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงธิดาพร เชิดรำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายสหัสวรรษ พิมพาเรือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายสยมภู สุโขยะชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายพีรัชชัย วรรณพัฒ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ จำปาไทย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงอัจฉรา ปะทะโก
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงวรัญญา มะวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงปลายฝน อ้วนสาเล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรรณพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงพรธิยา ดวงศฤงคาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงอินทิรา นละชาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ วรรณพัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงวาสิตา ภูมิประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ แปงจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงปูริตา พระสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงพิรดา ภักดีพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงปริชาติ พระสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงสุภาพร ดอนวิชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงกุลณัฐ วงศ์สุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงนพพร ชัยสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงบุญยาพร จันเส
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงพัชดาภา ประเสริฐสังข์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมืองซอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๗

นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๘

นางอมรา ภานิล
๒๖/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๓๙

นางศิริรัตน์ หงษ์ชุมแพ
๐๖/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๐
นางละเอียด สุรวิทย์

๑๘/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๑

นางสาวโยษิตา สงวนศิลป
๒๕/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๒

นางอุบลรัตน์ ศรีอรพิมพ์
๐๕/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ทองผา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโสม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๓ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายจุลจักรณ์ ทะสา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายวีมนัส กัลยารัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร จินดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงสุมิณีย์ คำบุศย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงอุไร แก้วแก่นคูณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายปวริศ อาจหาญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงเมธาวี ทองโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายพงศพัศ วงศ์สาวัต
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงดลรญา นามมนตรี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายศุภกร ดวงตาไท้
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงณิชา ดวงตาไท้
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงวรรณษา ดวงเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายอิศรา ขันตี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา เหนือเก่ง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายวรากร ขามก้อน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายพงศธร หนูกลึง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายพิเชฐ เทพดู่
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายอภิชัย เทพดู่
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายอภิชาติ ปชชาเขียว
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงนิรดา ยะเคหัง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงศรัณธร ทีฆะพงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงศิริบงกช ศรีเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงศศิธร ผินสู่
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ดังดนตรี

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงญาณิศา นันตะนะ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงญาราภรณ์ บัวลอย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงเย็นนภา บุญทองล้วน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงณิชาภัทร เบ้านาค
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงผกามาศ ทิพสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายกรวีร์ ทานประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายคุณากร บุญอุดหนุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายธีระเดช เทพดู่
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายนัฐพล หลาบหนองแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายพงศกร จันทร์ทึง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายพรปวีณ์ ศรีเฮียงโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายสิรภัทร บัวระพา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงเกษฎาพร ลีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงปารีณา ศรีกัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงปยดา นวลอนันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงวิภาดา เนาวพัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงสุมารี รัตนพลธี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงนภัสสร ชุมคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายนฤภัทร์ คำโทพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายคฑาวุธ โตสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายกมลเทพ ปะติตัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายวาฤทธิ

์

จำปา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายนครินทร์ โปมิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายมนตรี สุรินาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายอลงกรณ์ นาคสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงนิตยา พันธ์แน่น
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร

จันทะภาษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุมคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงสุภรัตน์ โพดพันธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา โนนศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงสิรานี แซ่ลี

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงจิตสุภา ชุมคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงวชิราภร ศรีภูธร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บรรลือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา โพดพันธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงนิภารัตน์ ถาบุญเรือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา รัตนพลธี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงจิรัชฌา จันทะเขตต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงพรทิพา แห่หล้า

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงจิราภร สีคำไพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายอนุชา บัวแพง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายพีรพัฒ ทวีพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายฤทธิอนันต์ มีเกิดมูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายวรเดช กางสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายพงศภัค ประจันทร์พล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๕ / ๑๖๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๕

นางสาวสุคนธมาส มูลทา
๒๙/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงมธุรดา พระวิง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงอัจฉรา ตลับนิล
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงพิมชนก สะดา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายกฤษฎา เอียมละออ

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายอาธร มาแสงศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายตากสิน ชัยปลืม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ลีแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายพิษณุพงษ์ นาหัวนิล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก่นชารี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วมาตย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายวีรภัทร สายแขก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงนิพาวัน คุณบุราณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงวนิดา ในทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายภารดร นากทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายธนาธิป ชุมแวงวาป
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายวิทวัส ผุยผาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ดวงโนแสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงกณิการ์ สีเขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงณัฐฑิตา ขันแดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงปานตะวัน โสวัตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๗

นางฐานิดา สุขเสมอ
๐๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๘

นายบัณฑิต ลอดม่วงท่า
๑๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๓๙

นางพัชริน อ่อนทะ

๒๓/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๐
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน วัดสุวรรณมงคล  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงธีรดา อุดระวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายชินภัทร ลีสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงขวัญสิรดา โสภาศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงอัศญาพร พันธ์ตู้
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายเจษฏา โพธิเวียงคำ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงภัทรมน นามศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงอารยา หีบแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงสวัสดิพร แสงธิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายธนายุทธ นาหัวนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายนฤเบศน์ จันทร์แหละ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

วงค์พยัคฆ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายอนุรักษ์ พุ่มจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทะชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงวรานุช ศรีทองแดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงศุลีพร วะปะแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงนิพาดา นามบัวน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงปยธิดา นามวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ถานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายทวีกาญจน์ นาหมืน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงกัณธิชา คุณทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กันจินะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงดาวประกาย ศรีอาษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงธิดาพร เทียมศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงวิภาวดี แฝงพุดชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงสุชาดา ประเสริฐศรื
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายณัฐนันท์ คงผดุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายดวงดี เวียงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิโน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงกิติยา ตุทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงนภาพร วิเศษ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๑ เด็กหญิงสุมินตรานันท์
ผาโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายจักรรินทร์ อุตรศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ดาน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ศรีทะรัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ จักนารายณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บัวคอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายณัฐนนท์ เถือนแอ้น

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงชาลิสา ผาบสิมมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงณัฐกมล อาจหาญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงนฤวรรณ จันทะฆาตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงลฎาภา สมทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงศุฑามาส ปุยขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายชัชวาล พิมพ์จันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ดอนไม้ไทร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายวรวุฒิ ภูเวียงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายศราวุฒิ ชันรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายอภิชาติ วิลัยปาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงทิพย์ประภา คำหงสา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ฮ้อยกำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงภาวิณี ถาวร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงลัคนา ลีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายธีรพล ศรีสะอาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ตองติลำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายสิวะ โซ่เซียงคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๖

นางสาวจิราพร อ่อนนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงธัญชนิต ฉลวยศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายกิติพงษ์ แสงจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

มาแสงศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายกฤษฎา ช่างปลูก

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายปฎิภาณ อรศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ จันขัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพ์โคตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายพลภูมิ เพ็งพาวัฒนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายอธิษฐ์ เพลียสีดา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายนพพร สุดใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๗
นายณัฐวุฒิ บุญช่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๘
นายนัครินทร์ ทับจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๐๙
นายพัทธ์กานต์ สีชาลู

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวขนิษฐา ฉัตรเฉลิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๑

นางสาวณัฐชยา แวงวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๒

นางสาวทิพามณี ลีโนนลาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา พลดงนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๔

นายชนวีร์ พันธ์ด้วง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๕

นายสุริยา สมหนองอ้อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๖

นางสาวธนิศฐา เพียชิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงสุทธิพัฒน์ แทบทาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๘

นางสาวภานุมาศ เงินลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๑๙

นางสาวเรวดี พลบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๐
นางสาวสุภาพร ฐานะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๑

นายยุทธนา กัญยวงหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีวิชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๓

นางสาวทัศนียา พันธง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๔

นางสาวมานิกา นาสมวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๕

นางสาวรัชณีกร ภิรมย์ราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พิบาลขัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๗

นายกิตติ ลีแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๘

นายเฉลิมขวัญ ขานตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๒๙

นางสาวกุลฤดี ลีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๐
นางสาวชลลดา ประเสริฐสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๑

นางสาวปยวรรณ บุตรพิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๒

นางสาววิมลรัตน์ ดาน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๓

นางสาวสุตาภัทร กัลยาสนธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๔

นายวิชัย กางสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๕

นางสาวกรรณิการ์ เคยรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๖

นางสาวกาญจนา อาจหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๗

นางสาวณัฎฐธิดา บัวบาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๘

นางสาวภัทร์จีรา ยศปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๓๙
นางสาวอิศริยาภรณ์ ดลราษี

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๐
นางสาวจุฑามาศ กานุสนธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๑

นางสาวอาทิติมา หอมเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๒

นายศักดิศรี

์

ลำมะนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๓

นายอนุพงศ์ ภูศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๔

นายอิสระ ศรีหล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๕
นางสาวปรัศณียภรณ์ สุปญญา

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๖

นางสาวเฟองฟา ขุนขาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๗

นายสิทธิชัย ศรีระวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๘

นายปฏิกร กรมทำมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๔๙

นายจักรกฤษณ์ ตุ้มภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๐
นางสาวจารุวรรณ สอนคำมี

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๑

นางสาวนันทิดา กาฬสินธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๒
นางสาวแพรวพลอย แก้วมาตย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๓

นางสาวสุนันทา นนท์ตรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๔

นางสาวทวิตรา ศรียัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๕

นางสาวธนพร พิมพ์โคตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๖

นางสาวนำฝน ศรีหะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๗

นายสิทธิพงศ์ ศรีมนตรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๘

นางสาวปภาวรรณ เก้งโทน
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๕๙

นางสาวประภัตสร อนุจร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๐
นางสาวสุกัญญา คำภาหมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๑

นางสาวสุวิมล พลีศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๒

นางสาวอภิญญา โนนจุ่น
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๓

นายโชคชัย อุบลชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๔

นางสาววาสนา เสนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๕

นางสาวอัญชลี ยิมหอม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๖

นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๗

นางสาวกาญจนา ปราบสิมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๘

นางสาวไอรดา สิมมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๖๙

นางสาวธนาภร อนุจร
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๐
นางสาวภัทรวดี สีชาลู

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๑

นางสาวอภิญญา ชาติมนตรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๒

นายภราดร บัวคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๓

นางสาวแพรวตา นิลสนิท

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๔

นางสาวพรทิมา วิเวก

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๕

นางสาวปยธิดา ภูเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายธีธัช คมขำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายบุรธัช แจ้งสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายพีรพล สุวอ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายวรัญู พิระพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายวินทกร นพวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายศิริวุฒิ เพ็งวงษา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงกชกรณ์ พุฒพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผาสีกา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงรินลดา จันทร์กระจ่าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงวรรณษา พรรณรังษี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงรัตชฎา ผาสีกา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายเอกรัตน์ ภูเงิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงศิริกานต์ สายทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๘๙

นางสาวอนุสรา ไมโพธิ
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงภิรัดสรา รัตนะ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายเจษฎาพร กลมเกลียว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายธนากร ศิริรส
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญญะภูมมะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงชมภูนุท แสงแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงมนต์ทิตา จันขัน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายนัดทพงษ์ ทิพแสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายภูวดล พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายองอาจ ชาวนาวิก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงมลีวรรณ แสงแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงพรผกา ทองทวี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงชญาดา บุญประสพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญปญญา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๓
นางจรรยาลักษณ์ พลเยียม

่

๒๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๔
นายสมยศ นาคเงิน

๐๙/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๕
นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตร

๒๔/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๖
นายธีระศักดิ

์

ปกษา
๙/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๗
นางสาวพราวนภา ปอมสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงนาราสิริ สิทธิขีนแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปทมวรรณ ชัยปญหา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงสุนิสา อรัญวาส

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญลือ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายนครินทร์ พลอาวุธ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายฐาปกรณ์ สุขศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายพีระพัฒน์ วงค์กันทิยะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายภูชิต เหลาเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๖

นางสาวอัมพร อัลศรีละ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายฆนงศักดิ

์

อัลศรีละ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๘

นางสาวพฤกษชาติ แสนศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายอภิชาติ อินทร์บุญยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายชินฟุ อุย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายศุภสิน พลตรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ เหล่าสะพาน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายวีรภัทร ธรรมงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายธนกร อุ่นอุรา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายวรวิชญ์ เทพา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ โนนสว่าง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายวิศวกร มองมูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายฉัตรชัย พันทชุม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายภานุพงค์ สิมดี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายไกรวิชญ์ จันทะสี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มันนา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายนาวิน สายยิม

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายปารเมศ ประจันนวล
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายพงศพัศ หามนตรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายกฤษณะ เจนจิตร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายวรัญชิต ภูโคกยาว
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงณัฐพร ศรีพรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงอริสา ทาสะโก
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงธรรมญชธกร

กอแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงนันทิชา สุขสำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เกตุแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงอนัญญา ชาบัวน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ขวัญปาก
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงณัฐชา สือ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงกมลชนก จันทะพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา ตูมโฮม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

กุมศิลป
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงชนิตา ดวงแสงจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงอรัญญา ทางชอบ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมชือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงลลณา โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงฐิดาพร เกษแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายมานะ พลแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทจักร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายธีราศักดิ

์

ใจช่วง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายมงคลชัย ศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพ์ดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุทธหาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายปกาสิต จันทร์โท
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ โคตรเพชร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงอินทิรา จำปาราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายวิทวัส แสงฉวี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายคำภีรัตร์ นามบุญศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุวณีย์ กัลยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงปานชนก ภูคำใบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงศดานันท์ โชคชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงจิลลาภัทร ชืนชม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายวีระพล วงษ์จวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายบารมี โลมพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายปฏิเวธ พิมพ์ดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายศราวุธ วันคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุประภาวี พิมพ์ดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงอารสา แสนนารถ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงศราลักษณ์ เคนดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไวนุขัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายจักรรินทร์ ทองโคตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายภูตะวัน จากผา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายนที วงศ์ใหญ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายศุภสิทธิ

์

รัตนี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายราชวัฒน์ ชมชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ศรีสอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายนฤเบศ เพ็งจุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายทรงพล จันทร์ประทักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายทินกร ชมนาวัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงนภารัตน์ สิงซิว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ คำกูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ พิมมะดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

กองสิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ สอนเฒ่า

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายธนากร โรมพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายเจตษฎา ภูมลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายพงศกร นุ่นนาแซง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงกัลยาณี กุลวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงอัทธนีย์ ทุมศรีมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงพิสมัย บุญสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงเขมนิจ โสภาบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงสิรินทรา มะรู
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงรพีพร จันทร์ประทักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา สารโพธิดา

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายประชา เพ็งกลาง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายภาณุพงษ์ ผิวผุย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายกฤษติชัย ดอนธงขวา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายอนวัช คำพิพจน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายธวัชชัย พิมดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทจร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงหทัยชนก บุญเกิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงเมธาพร ชุมพล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงนิตยา โจทจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสุรัชฎา ไชยศรีทา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ทัพทะมาตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายนภเกตน์ พิมพ์สีทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายพัชรพล มองมูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายอรชุน วังคีรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สีดาอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงอาทิมา ทิมแย่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงวรดี สุวรรณวิโรจน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงขวัญจิรา จำปาราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ กุลดวงจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทระ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงวิรารักษ์ ชัยสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงนฤภร วิบูลกูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายอัครวินท์ ปุรา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายภควัต ไชยสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายธนากร ฤทธิสูงเมือง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายธีระพงษ์ สีสะอาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายวิทยา ศรีภูธร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายภูวนาท อุ่นอุรา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เห็มนวล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๔ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายธนโชติ โคกยาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายพีรภัทร ใจเพียน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงวริศรา ไสสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงจิราพัชร ทองทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ โนนท้อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตย์วงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงเบญจมาศ คำภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี เพียเสนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แก้วดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงดรุณี ดีไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายธิติสรณ์ พลตรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายกิตติชัญญา ชมภูศาสตร์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายณัฐพล แก้วสม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายธนาดุล พันละไม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายวรชิต สุวรรณละ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายยุทธภูมิ แฝงสีคำ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายธนทัศน์ สุทธิผล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายวิวัฒน์ชัย จินดาเนตร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงจันทิมา ท้าวพา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา อุทธากิจ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชมพุฒ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ชมพุฒ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงชนัญชิดา พันธุระ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงณัฐธิรา วิชาเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงปยธิดา ขันขวา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา กลินทุ่ง

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายศรายุทธ์ ปดทุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายสุวโรจน์ จันทะวัตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายอดิเทพ ตรีรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงกรรณิกา นามมุงคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายกริชเพชร ไพรภิบาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายวุฒิชัย ระบำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วัดทุ่งใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายธนพล สารีบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงอุษณี นาคกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงไอย์รดา วงศ์ใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงชนิตา ทาคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์ภูมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงอภิญญา แสนหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงกวิสรา เหตุเกษ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ระทะโล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กชายภูริทัต สุเสนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงแอน โลฟทัส
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงลลิดา สีหราช
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงวิชุดา สุราวุธ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายอนันต์เทพ สาธร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายเปยมสุข สารกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายธนกรณ์ อินธิแสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายสุทิน ผงมาลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ครึมค้างพูล

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงประภาพร ผลบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายพีระพงษ์ หงษ์ชัยภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายณัฐดนัย โพธิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายอนุชิต ศรีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายอิทธิกร ฉิมภารส
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายศิวัฒน์ วรรณศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ บุตรศรีภูมิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไกรมะณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล วัดโนนสวรรค์  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายธนลภย์ พรมยาลี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายณัฐพล ศรีอุดม

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายวงศกร พรมมาไว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พัชรี ศรีอุดม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แพงน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

แดนโคตรผม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงลักขณา จันทะแพน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงนันทมนต์ โพธิดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงวรรณวดี ศรีทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายพีรภัทร บุตตาภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงอภิรดี วันธงชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๑
นายขจรศักดิ

์

ช่วยจันทร์ดี
๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายจิรเดช ปะมะยะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ปะมะยะ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงอรนุช เพชรโก

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายเดชดำรง วงษ์ละคร

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายสุชานนท์ เบียดชัยภูมิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงวิชญาดา บงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงภคพร บุบผา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงกัลยา แสงอำพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๑

นางสาวกุลจิรา นันดี
๒๘/๗/๒๕๒๓

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๒

นางพิกุล บงแก้ว
๒๒/๔/๒๕๒๑

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๓

นางวัลภา ชำนาญยา
๑๕/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๔ นายว่าทีร้อยเอกภัทรนิธิ

่ ์

ภักดีพันดอน
๑๓/๙/๒๕๑๕

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๕

นางสมบัติ โสภาเบีย

้

๑๕/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๖

นางสาวสาคร อามาตย์
๒๖/๒/๒๕๓๖

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๗

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สร ๒/๙/๒๕๓๖ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๘

นางสาวสุรีรัตน์ โคตรเพชร
๒๕/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๑๙

นางสาวอรอุมา ทองสลับ
๑๕/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายถิรวุฒิ ดอนโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงพรธิดา คุณพรม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงศิริขวัญ แก้วโสภา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายอิศวะ สิงห์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายธนชาติ บรรเทาพิษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงสายชล โพธิใต้

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงประมาภรณ์ แนมขุนทศ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงนำตะวัน จิตสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายศักรินทร์ โสภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายยุทธพงษ์ ศรีอุดม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงนรพร รัตนพลที

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายอธิวัชร สมเฉียงใต้
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายอภิลักษณ์ คำบอลพิทักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงจิรวรรณ สมใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงยุวดี งามโคกกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงรุ่งศิริ สายสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงวรรณิสา ดอนหงษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประเสริฐผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุริยะแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายสุวัฒน์ ถานะ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา ฮาดวิเศษ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายนัฐภูมิ โสนาชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายวรพล พูลสง่า
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายทิวา ซุยอุ้ย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายสราวุฒิ ทองจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายปฏิมากร สมนึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายพัสกร สนสุรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายก้องภพ ตากลม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายชัชวาลย์ สอนวิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กชายบุญรอด บุญจิตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายสหรัฐ แสนสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายจิตรวีร์ พิมดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายเกียรติชัย ศรีสุธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายมนัญชัย ประวันนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายอธิภัทร นามอาษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ท้วมลำยอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงนิภาพร วันคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงยิงนรา

่

เลพล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงวรนิษฐา ดวงคำจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงรวิสรา ทิศเพ็ญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เนาวราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายวีรัช เวียกไธสงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชพละ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายกฤษฎา มงคลเคหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงเกวลิน ดีพิมาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายทรงกต นามศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายกฤษฎา มาหลิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายนิธิ พลสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงสิตานันท์ ทองแสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๘ / ๑๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สีไชย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงพิมลนาฏ น้อยฉลาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายวิวิธชัย เศวตวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช ประทุมชมพู
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายทักษิณ นาโคกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงปาลิตา เทสะพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงฐานิดา พรมงาม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ คุพวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงบุษบง จำนงค์ดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงปรารถนา สุทธิดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายณัฐดนัย จินดามนต์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายชลธิศ เรีองศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ แสนบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงพรนภา สีลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ อันวะลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงวริศตา เหล่ากาสี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงสุจิรา ยมสีดำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สมีพวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงพิมพิศา โคตรชุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงภัณทิรา นาสมใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงมัสยา ต้องสู้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กชายกิติภูมิ ลิทรายมูล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายธนกฤต แสงศรี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงทิพานัน ผางดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงพัชรี วัฒนราษฎร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ผางดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ สีทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายตะวัน พลศักดิขวา

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ทองเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายปติภัทร มัชชิมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายอลงกต กิจพฤก

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายอนุชา แสนสละ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายอู่ทอง ศรีระนนท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พะชะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงกันต์สุดา ชยาธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีวิบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงภัณฑิลา ดวงเคน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงชฎาพร แดงโยง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงอนุธิดา วงคำเหลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายอภิชาติ ตุ้ยแดน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายกฤษฎา มะลิวัลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายวัฒนชัย สามิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงณัฐธชา โคตรบึงแก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงทาริกา ภูกองชนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงพิชชุดา ขันปอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ น้อยพา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สามหมอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายโชคชัย ยุบนมาตย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเสียว

้

วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงกาญจนา อุทุม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายศุภกร เกล็ดนิม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ไทยอาษา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงอารยา เชือคำจันทร์

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยริบูรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายพงศกร พูลเกิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงดาหรา เบ้าวัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยอาษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงกิตติวรา ไทยอาษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงนันธิภา บุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงษ์หาพิมพ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สระแสง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงพรปรีญา ภูนาเพ็ชร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ผาดาวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงเกวลิน เกษาพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงจุรีพร ช่างยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงวาสนา นามโสม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงสุรีย์นิภา สิงห์ปอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงกมลชนก วิหวา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เชยชม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา แสงกุดเรือ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายปรีชา วาหนองแซง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายนันต์ธวุฒิ อินวัฒนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายกีรติ แถลงการณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายรัฐวุฒิ ถาบุญเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายนพเดช สุขขา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กชายชินวัตร ผันผ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายจิราวุฒิ ชาตัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงพรวิสา โสเก่าข่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงวัลภา จำปาบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงชนิดาภา แจคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงชฎาพร บุญถม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงรจนา ศรีบุญเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิรมพัส
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลุทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายณัฐพล อยู่ทัพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายกฤษฎา นามมนต์เทียน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายพิศิษฐ์ สุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายชนกานต์ อ่อนสีไพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปนคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงจิรนันท์ วัฒนพานิช

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงอริศรา ทูลไทสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงนุชนาฏ เฉลียวดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงพรลภัส คำอ้อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีมันตะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายธนิก ปราบสงคราม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงรินลดา นามอาษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายณัฐดนัย โยธาเสน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายธนารัตน์ บุญกว้าง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนศรีสม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายปรวัฒน์ หลักธรรม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายมงคล ศรีวังออ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายวชิรวิทย์ เกตชมภู
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายวีรภัฎ แสนศิลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายวงศธร สาระผล
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายศิลาชัย ปานะราช
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายสรวิศ ชาปญญา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายสมศักดิ

์

สอนเหลิม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ แฝงสีคำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุริยะมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงนาถชนก บุญฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เพียเสนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงฟารุ่ง ทับวิเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงยุภาพร เศษสุวรรณ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงวาสนา สุริสาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงวาสนา จันทะแสน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงสุนิษา โม้หอชัย
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงอารยา จันทาศรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงวรัญญา ไชยแสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์เทศ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายสันติสุข กำเกรือง

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงธัญรดา ทารส
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงจิราพร โนนน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายเกษมสุข จันทะเกษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงวารุณี พรมสา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายวุฒิชัย หอมแพงไว้
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงศิริภาพรรณ สัวเห็ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงอนันตญา คงดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงอรดี ภูอกิจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายสุริยา สุดล่า
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายสุริยนต์ สะทอนเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายดุลยวัต สารบ้านแหว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายปยวัฒน์ อนุอัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายปญชาน์ ดอนชินมาต

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงนริศรา แสนศรีสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายวุฒินันท์ ภาษี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายกฤษฎา ภูตาเพิด

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ พิณโยวงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงจินตนา สุริสาย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายพงศกร มีรัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๒ / ๑๖๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงธัญชนก แก้วจุมพล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายจีรภัทร ทาเพา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายทวีทรัพย์ ขัติสร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายนุชากร ทาวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายนันทกร สิงห์จันทึก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายรพีพัฒน์ แม้นรัมย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ คำภูมี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงจิตลดา มูลเหลา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สีคำ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงญาณิศา มันคง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงปุญวีย์ ปรีชาจารย์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงศศินิภา แก้วมหาวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา พลเขต
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงอนงลักษณ์ กำเนิดหล่ม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายธนันชัย คำศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงมณีจันทร์ ทองแดง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายปฏิพล วิยาสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายจักริน อัศวภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงรัชนีกร พวงผกา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุดตะคาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงกรองกาญน์ ไชยเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทักษิณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายสุขสันต์ วันระคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายวสุธันย์ รักภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มีแวว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายนีรวิทย์ พรมญาณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา หล้าสมบัติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มสีดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพวัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายชัยรัตน์ แม้นรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา นาโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีชมชืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงณัชชา สุกเสพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงสุริตา หิรัญเขต
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงเบญจมาพร แดงพวง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงอริศราพร มูลทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงอุมากร ทองโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงนฤมล สมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายศรันย์กฤต โคตรนรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายภูริณัฐ แก้วลอย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายสหัสสวรรษ อุดทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายอรรถพร ทองโคตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงไชษิตา กาสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงปทิดตา เรืองศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายศรยุทธ ปานอุทัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงปยวรรณ ทองแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายคณิศร พันธ์หลำโส
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายธันยบูรณ์ หมันจิตร

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อยู่เจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายยสภัทร นรบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายวิเชียร ทองนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กชายวีรวัฒน์ คำปน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงเบจมาศ หมืนวิเศษ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงเพียงใจ เสนานุช
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงเฟองฟา อุดมพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงอธิชา ม่วงวัดท่า
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริกร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายชีวิน สินธุวาป
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายทวีทรัพย์ พินิจมนตรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ นามลิวัลย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายธนูศิลป รักช่วย
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายสรยุทธ์ สารจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายสรวิช คำพิศาล
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายโสภณัฐ ทนทาน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงภัทรวดี มาตจินดา
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงวาริศธิดา รักนำเทียง

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

วัดประชาพัฒนาราม
 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงวิริยะ ศรีหะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงสิริยากร โถนารัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายธนภัทร พิมแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงนภัสกร กุลบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายกฤษฎา หนองนำ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุวะพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายพิชิตชัย อนุศล
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงกัญฐิชาพร ปานภูมิ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ นนนาภา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงเพชรมณี ลีแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงพรรณธร พรหมราช
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงแพรวา นำเจริญสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงเมธาวี เสนาอุดร
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงรวิสสรา สำลีลอย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ บำเรอจิตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายจักรินทร์ ดอนขันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงอภิชญา ประสานทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายธนพนธ์ แก้วลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ ชูวงศ์ตะวัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงชนชยา โคตรวิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงภัทราวดี กงกะเรียน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงวิภาวนี ศรีลาอำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงปวิชญา ดวงคำจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามบุญลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายจักรรินทร์ สาริยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายโชคดี สมอดี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายโชติอนันต์ พลเสนา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายเทียนชัย ไชยทุ่งฉิน

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายธนกฤต ทิดสีจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายธนเทพ รองฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายพลวัฒน์ คำสิงห์โสกเชือก

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายศิวกร กินรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายเศรษฐพงษ์ โพธิจารย์

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงณัฐวรา ยังประสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงฐรินดา ทุมพิลา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงธีรดา สาริยา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงลลิตา กุลธินี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงวริศรา ลำโกน

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงศุภิสรา คำปน

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงเอกอนงค์ คงแสนคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงธิดาวัลย์ สาริยา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายศุกลวัฒน์ เชิดชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพัชราภา คณาศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงอินทิรา มณีอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงอินทิรา แสนเสร็จ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงอุมากร เหล่าวงศ์ศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงธรรม์มาธร ทิพชรา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายวิทยา ศรีสุพรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ สงค์รัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายโสภณวิชญ์ สงค์รัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายสายฟา บุญอาจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายธงฮยอก คิม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายปรัชญา แสงจิตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายณัฐภูมิ วงประพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงชนากานต์ เลิศชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงปราณี ศิลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์สว่าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงพรพิมล คำภิบาล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงศิริมล หาญเดช

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงนิชาพร พิกากัณฑ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงญาณิศา ดอกคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายรภีภัทร เจียมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายสรยุทธ เบ้าเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงวรัทญา สาริยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายกมล สาครขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายปรีชา ชูชืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายอัครวัฒน์ นาคอก

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายวีระพงศ์ โสภาวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายสรณ์สิริ ลอยนอก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายปฏิพล พิญญะพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายอภินันท์ สีสันทา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงวริศรา ธงอาษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงอรวรา สาระคำ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีนวล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงธนภรณ์ เจียมา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงจันทริกา สุรารักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงแพรวา แสนโคตร

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เพชรสมบัติ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงสุภัทรา นามบุญลา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงจีราภรณ์ แซ่สิม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายมงคล อุชชิน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายณัฐภักดิ

์

คงน้อย
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงพิมพิชา เข็มเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายธีระศานต์ บังจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายภูมิพัฒนา พลศรีซา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายอดิศวร ดิษเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายธวัชชัย สมใจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายพีรภัทร กองทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงพัทรดา สีใส

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงจุฑาพร อาจชนะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา นำใส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงไปรยา ชิณศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงจิรนันท์ บุตรเต

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงนพรัตน์ จิตมัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล เวชพะพา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สาริยา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายคฑาวุธ ดำแดง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงพิรยา เขขะจร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายธนภัทร ชัยรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงจิราพร กัญคำแหง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายพงษ์ตะวัน พิมพ์สาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงบุณยานุช รัฐชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ โพธิบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงพีชญา เข็มเพ็ชร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายเตชนิธิ ดงหลวง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายธีรดนย์ ประโยตัง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายศุภณัฐ์ บำรุงสุข

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายอภิชาติ วรรณชัย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงเขมมิกา วรรณชัย

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงชลธิสา ชังใต้

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงธันญา บุตรทา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงพิญญาภรณ์ โหลกดี

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงอรอุมา บำรุงเพ็ชร

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงมัญชรี ศรีบุรินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายณัฐชนน ผิวกระจ่าง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ กิทำ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายสรณสิริ นักบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงทิวาภรณ์ วรรณธิชัย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายวีรัชชัย น้อยวงษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำพรมมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุมพล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สายซือ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงภัชดาพร นามมูล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงวัณชญาพร ดาราภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงวรรณลิสา เทพทองพูน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงศิริพร หัสโก

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงสิริมน รามศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๕ เด็กหญิงพลอยรัมภรณ์
ทุมชะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ทิมภู

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงปรัตดา โพธิแสนหลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายชานน ชัยหา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงพัชรี พรหมดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงวิภาดา บุตรทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงสุธาวินี พงษ์ปาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงนุษบา พงษ์เขตกิจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

มูลฟอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายธนวิชญ์ มีปากดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายจิตติพล วิเศษยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายนพณัฐ โยทุม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

๋

บุตรทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายนพดล ทาแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงจตุรดา สุดใช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงฐาปนี ศรีบุรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงปาริตา บุตรทา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กหญิงวารี ภูนาถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงธัญชนก เพ็งธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีกุดเรือ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่โต๋ว
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ มีสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายปฏิภาณ เภาศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายสิรวุฒิ ทายัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายอธิวัชร์ สาริยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายณัฐภัทร พันธวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายธนากร วิเชียรสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายต้านเย็น สตูเดอร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กหญิงปยภรณ์ ยอดตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงชนัญชิดา แน่นอุดร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงไอรดา อาจหาญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาเวียง วัดสว่างอำนวย  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กหญิงอารียา บงแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายจิตกร สินทร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายเกรียงไกร ผุดเผือก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์โคตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายจักรินทร์ โพธิศรีขาม

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงศุภากร มูลสถิตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรีนวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ ธรรมวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายคุณาธิป ขำจุ้ย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายวาเลน คำศรีระภาพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ จินดาพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายสุวัฒน์ จิตรักญาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงพนิดา แก้วศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงปยนุช สุนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายเสกข์ศักดิ

์

ประวรรณากร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงกัญญาภัค สังฆะชาย
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา วิสีปด
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงธิชาดา สุธรรมมา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ยอดบุญมา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุพิชชา บุญธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายพัสกร สุจรตร์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงสุคนธวา แสงครุฑ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงประภากร จอมไธสงค์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายพีระวัฒน์ สิงหามาตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงนฤทัย ศิริโม้
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ พันน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงธัญชนก ศรีมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงอาฑิตญา ชานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

คำโกแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายเสกสรรค์ แสนแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายนฤพันธ์ ขันธวิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายนพพล สัญสมบัติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ กันหาอาจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงปริชาติ นาโควงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงอมรา พระสุพรรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงชญานุตช์ แซ่เสียว

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายธวัชชัย ลาดโนนเขวา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงนิชาภา สาวันดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี ใหปาโท
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงรัฐติญา เฉลิมศิลป
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงอรอุมา ทาวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงนิธัญญา มาตจินดา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงกานต์ธีรา มหาจัทร์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๑ เด็กหญิงพิมพ์เพชรรัตน์
พัดภักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กชายชญานนท์ โพธิเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงณัฐธริการ์ สีหาราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กชายลภัสล์ธร วราเสฏฐานนน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายปยพงศ์ สำราญรืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทารัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายยศพนต์ เสียงลำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายปรวัฒน์ สีหา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ พรทังสี

้ ่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายกิตติกร จันทร์ทร

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา ตะไลย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงไอยรา ชาภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายอภิเดช อายุวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายสุรัตน์ พันธ์พจน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๕ เด็กหญิงภัทรชรวรินทร์
ขำคมเขต

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงปญญาพร ชาวตุ้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงพริมา พลาเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ระหาญสิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงปุณยาพร โคตรมงคุณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุณา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุเมทรา ทองสงคราม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงคีติกา บัวระพา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ บริคุต

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงวรรณษา แก้วสวงษ์แสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงปภัสรา สารีแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงณัฐสุดา คำวันดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสุภาวิดา เชือคำฮด

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คำลังกา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายวีรภัทร จันทนาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายทินภัทร ครุฑละคร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงกันตพร แก่นกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงณัฐพร ประวังเว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีโยธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงธัญญธร โทฮาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายภัทรพล คำมะนิตย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กชายรัชต ศรีสมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กชายกิตติเชษฐ์ เกตุแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายณัฐภัทร บัวระพา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทาสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายจาภุพัจน์ สาริยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายเจษฎา สาริยา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ ชาภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มุขอาษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ จันทร์หล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงฐิติพร พลเขต
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงพัชราภา สาริยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงพลอยชมพู ภูบังที
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สีนี ภูมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ วิเศษปะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายจักรกฤต สุขประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายธวัชชัย โมคศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงสุทธิญาณ์ รับเลิศลบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายอดิเทพ ยอดคีรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายศราวุฒิ ทุมพิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายวีระพงษ์ ชัยดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายดนัย โพธิเมือง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายธนพงษ์ สาริยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายเอกรินทร์ สาลาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ สอนเฒ่า

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญกว้าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงมณฑิตา บุญอาจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงกัลยากร ดวงจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงชาลิสา เสนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงจิราพัชร พลเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายประกาศิต จันทะไทย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงบุษบา เจริญวัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงกฤษชฎา โคตรสมบัติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงอรปรียา บุญคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะทอ วัดศรีชมชืน

่

 

นภ ๔๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงอัญชนก ทุมมุ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงดาราทิพย์ พันธุ์เชียงชา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงอภิณยา รัตนมงคล
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายชยางกรู สอนเต็ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงชไมภัค หาวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แดงตาโคตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำคลี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงวณิชญา นามมูลลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงศิริญญา ศรีสังข์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กชายกฤตภาส แสงกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กชายปุณยวัจน์ เอียวสธนกูร

๊

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายรชานนท์ บำรุงบ้านทุ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงณัชชา ซาเกิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงธัญยรัตน์ ชาแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ชาติแพงตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงประภัสนันท์ คำพิลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงศิรยาภา ประสมศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงอรนุช ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายพีรภัส สุริวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายภานุเดช คะสดร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงจุฑาวรรรณ วรรณชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงดวงจันทร์ ศรีโชค

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงดวงพร ภูผาสาท
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงนภัสนันท์ สุริฉาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงนิสารัตน์ ดาดำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสอาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงมินตรา ศรีจันทร์โคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงอภิญญา กัณหาเล่ห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายชุติพงษ์ ยามี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กชายธนภูมิ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายนพพร ชนะพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายนฤกฤษ นันทะวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงมุขมณี แก้วเขียว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงรติกานต์ บรรเทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ คงประทีป

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงนงนภัส ยางศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงพรฑิภา อุ่นเวียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ชารีศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี แพงน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงอรัญญา ปูเคียว

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงกฤติมา โมดำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงชนินาถ บุญแท้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงนิภาดา โยทาธร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงรสิตา สีลาโล้
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงสุภาวดี สิทธิโชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายคณาวุฒิ บึงสพาน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายจิรายุทธ อินทรา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายนวพล แก้วจันดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายปณณธร ชารีจิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายภูวิสิษฐ์ จันทสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายสัณหณัฐ บุตวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เดชฤทธิณรงค์

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายอัษฎานุ หนูน้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงกัลยา สุจินดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงญาณิศา ขามเปย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โยธี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงนันทพร แพงพิสาร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงภูลิตา สุขสงคราม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงสุชาดา บุญสิมมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธนากร ขานยา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายธวัชพล ยุบลพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายธัญเทพ ปะมะพุทโท

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กชายภูชิต ละเหลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงจันทร์ธิมา โสมกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงฐิติมา บุญมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยชาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีบาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี จาระชอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงพรรณิดา โนนทิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงพีรดา กุลวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงศิริกัลยา สังสิมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา อุปรัตถา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายฉัตรชัย แก้วบุญตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กชายณชพล ธงศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กชายเพชรแท้ แสงแก้วเขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ บุญประคม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ปานกลีบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงชนาธิป หาสอดส่อง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงมินธิดา สาหล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงณัฐติกานต์ ศรีแพนบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๒๙

เด็กชายธีวากร สาพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายอริยะ ไพรตืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กชายศรัญย์ คางกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เหลาแพง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงปรียา ปองคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อุประ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงชลทิชา สร้อยคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ชุมหิรัญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงลักคณา ขันวิชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กหญิงอรัญญา โคตรท่าแก
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงจิรัชญา มาตย์วงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงบงกชพร ไกรยบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา จอมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงปานชีวา รักษาพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงวนิดา ไชยเบ้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงศศิธร นักร้อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายปญญา ทองอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉัตร์รักษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงคีตาภักดิ

์

สุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสนบัวคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงนงนภัส สายคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวรนุช หนูท้าว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ มะหาหิงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงศาสนีย์ บุยมาตุ้ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา เดชสิมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงอติมา ตาวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา พรมที
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงเข็มพิกา ริภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงเบญจมาศ นิลนามะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กชายคุณากร นะธี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายชาญชัย อรรถสาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายธนทรัพย์ ศรีดาหลง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมโชติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายหัสธกร ราชบัวศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงกนกพร บุตรโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ชัยเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กหญิงรวินท์นิภา บุญกว้าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

แก้วมณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กหญิงศิรประภา ผาบสิมมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงศิริประภา ดอนเขือนโสม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงโนรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงอรญา เลิศคำฆ้อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีหนองโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงโสภิดา พลภิรโชติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายธีรพล ชินภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาลัยทิพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา สีดาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงธาริณี มีพวก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กชายวรพล ศรีราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงชลธิชา เทพนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ขามเรียน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงนำฝน ขันขวา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงภัทรสุดา ทุมมะลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงวธิยาภรณ์ ณรงค์ชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงสุวิมล พลเยียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ นิลนามะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายวิศววิชญ์ อินทร์นอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กชายอาคเนย์ สัมมาสาโท
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๗

เด็กหญิงธีริศรา เสือโคร่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงวิสุดา สวดสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงสรารัตน์ มูลเพีย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา เข็มสีดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงอรัญญา เหง้าประสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงอารียา ชัยสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายภูริภัทร บุญแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายสุเมธ กะการดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ลันวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไตรคง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงบุษยมาส จันทร์กุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงปริตา ผาบจันทร์สิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๓๙๙

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ศรีนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อิมรัตน์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงอิฐฐิณี ณ พล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายนนทกร สวดสม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายพัชรพงศ์ แสนแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายรังสรรค์ คำเครือง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายรังสรรค์ วรรณมูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ สายคำภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายอลงกรณ์ คุณรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายอัษฎายุธ สวดสม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ วุฒิพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงนุชนาด ราชชมภู

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงพรพรรณ เอนกนวล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู สวดสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงภาวินี บุญขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กหญิงวรรณวิษา อินธิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงศรัญญา ศรีพันยอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงอนันตญา จำปามาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พลเขต
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กชายจรัสเกียริต์ พลอาชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายวราวุฒิ อังคะฮาต
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายวรเชษฐ์ พันธเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ สอนเสริม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงนันธิดา ปกเสติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา สมประสงค์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธุบรรยงก์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงกัลยกร ดวงราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา ขามเปย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงพรรษา รัชตกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายกฤษณะ จันทะศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ แสนนาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายธีรดนย์ อังกาพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กชายธีรภัทร์ หาญละคร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สาคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายประกาศิต คำเคลือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กชายปริญญา บุญประคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายพงศธร ทินแท่น

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายพิทยา ดอนวิจารณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายพิริยดิส มะโยธา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พลสิมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ยางศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าโกธา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายพีรภัทร ปดถาวโร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายพีรสันต์ น้อยคำมูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายไพศาล อ่อนตาแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายภูมินทร์ สังสิมมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายภูริภัทร แก้วมงคล
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายภูวนัย อินกัณหา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายยศกร สารศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายรัชนาท ประเสริฐศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

แดงแปง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายวิทวัช อินแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายศรศักดิ

์

พลเขตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายศรายุทธ ไชยเวียน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายศักรินทร์ เวียงดอนก่อ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กชายศักรินทร์ โฮมชัยวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กชายศุภกร นันท์ชนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายศุภชัย หาญมาก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กชายสุทธิวัตร ศิลาเกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายอติเทพ พันธ์ทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายอนุกุล ณะรักมาก
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิชัยยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงจิราพร สมนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงจิราพรรณ ลาพรมมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงจิราภร แก้วพวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สอนโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ น้อยสังวาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สักขวา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปานภูมิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงชนกนาถ นิลนามะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงชนาภา ศรีบุญเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ไชยมงคล

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงชลิดา แก้วประทุม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กหญิงชลิตา ภูเทียมศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงชุติมา เมฆทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงญาณิศา ตังตระกูลไพสิฐ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงฐิติมล ราตรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สังสิมมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมสมบัติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ปานภูมิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นวลน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงนราทิพย์ กำลังทรัพย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ทองใบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงทัศนวรรณ เหลาวงศ์ศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จงกลรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงนฤมล พรมนิล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงนัยณัฐ ไชยพิมพ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงนิภาพร โพธิพันเรือ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงนิรันตรี ภูสมบัติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงปทมา บุตรงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงปยะฉัตร เย้ยข่อยกลาง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงปนทิรา อุตรส
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงพนิดา ยางศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงพรรณธร แสงเสงียมชัย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงพรรณวิษา สุภาสาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงพรรณษา รัตนดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงพรวรินทร์ พันผูก
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงพรไพลิน ปานภูมิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงพิชญา ดอชนะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงพิชญา ทองทุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงพิมลักษณ์ แก้วโพนเพ็ก

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๑
นางสาวภัทรภร บุญส่ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญประคม

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงภาริสา แก่นจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วอุดร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

วงศ์สุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงราตรี ปานภูมิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงรุจิรา น้อยสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วบุญเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ ภักดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงวรพรรณ ถินราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงวรรณภา พิกุลทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงวรรณิภา ลีเจ้ยวาระ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงวารุณี ศรีสะอาด
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงวิชุดา พลศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงวิภวานี โสดาปชชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี พลขันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงศศิธร ศรีพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร ศุภมาตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงศศิธร โสแสนน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงศศิวิมล หนันแปล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงศิริณดา ยาสาสัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ หนูประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงศิวนาถ นักดนตรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงศิวพร ประสิทธิสุวรรณ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงศิวารัตน์ วงศ์หนองแล้ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงสโรชา ขันสมบัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขันขวา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขันสมบัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี กองเวียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงสิริฉัตร สีเผือก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงสิโรชา บุญมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงสุชาดา บุญหล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงสุดา ฉัตรเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ กองปราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงสุนิสา คณาวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงสุภัสรา สมเทศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงสุภิดา สารี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงสุภาพร แก้มอุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์อ่อนตา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ พรมทองดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงสุภิสสรา แก้วโภคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ผูกพัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงสุวนีย์ โภคานิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศิริวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงอธิชา พิมพ์แป
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา ณ พล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ มหาหงส์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงอรษา บุดสีทัด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงอรอุมา ศรีไชยลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงอรัญญา บุตรวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กหญิงอริสา โฉมเชียงใต้
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๓

นางสาวศศิวิมล ศรีบุญเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงสุมินตรา หนองเส
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงมาริสา ศรีหนองบัว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กาญจนศร

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายเด่นดวง สลักศิลป
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กหญิงอลิชา นรปญญา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายภูธเนศ ดวงมาลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงอัจฉรา สมโคตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายภีรพงศ์ กงสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กชายพลวัฒน์ ไชยศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ นิลนามะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายดนุสรณ์ จันทรารักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๕

นายกิตมงคล วงษาชุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๖

นายนพดล ดวงศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๗

นายสาคร เกตุแสนลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๘

นายอดิเทพ หาญเชิด
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๖๙

นายอานนท์ ลืมนัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๐
นางสาวณัฎฐิชา พลทะศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๑

นางสาวณิรัญชญา จามน้อยพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๒

นางสาววรรณิดา จันขุนทด
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๓

นางสาววราภรณ์ พรมภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๔

นางสาววรารักษ์ พิมพ์อ่อนตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงวีรภัทรา โนนทิง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงศศิธร จาระชอน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๗

นางสาวศุภมาศ ไกรยราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๘

นางสาวศุภาธิดา ประดับวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๗๙

นางสาวสุกัญญา จันทร์เส
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๐
นางสาวสุกิจญาณี ขุนหอม

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๑

นางสาวสุชาดา สุธรรมฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๒

นางสาวสุดารัตน์ อินนาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๓

นางสาวสุพิณญา คำหงษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๔

นางสาวสุวัจนี ชัยสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๕

นางสาวอภิลดา จันทร์เกตุ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๖

นางสาวอริสา บุญมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๗

นางสาวอารยา เดือนขาว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๘

นางสาวอุไรรัตน์ กิงเมืองเพชร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๘๙

นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๐
นางสาวไพรวลิน แสนสมบัติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๑

นางสาวเปรมใจ พรมลับ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๒

นางสาวชญานี มะลาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๓

นางสาวณัฐวิภา สุขันต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๔

นางสาวกานต์ชนก ศิริรุ่งเรืองวิช
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ เยรบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๖

นายสวัสดื

์

ศรีไพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๗

นางสาวนัฐวดี สุขันต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๘

นางสาวสุมาลี เจเถือน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๕๙๙

นายปวริศ ภูเต้านิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๐
นางสาวภาวิณี วิวิจชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๑
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสงคราม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๒
นางสาวสุดารัตน์ แสนศรีมล

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๓
นางสาวนฤมล พลงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๔
นางสาวสิริกัลยา เสละคร

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๕
นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๖
นายวัชระ บุตรสุ้ย

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายภูตะวัน พลบูรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๘
นายธวัชชัย ปานทุม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๐๙
นางสาวนภัสวรรณ กลอนกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๐
นางสาวศรัญญา ปนคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงศศิประภา ทองจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๒

นายสุทธิพงศ์ แพงสร้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๓

นายธเนศ ปตนาถา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๔

นายธีระภัทร์ จันทร์ประทัด
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๕

นายสุธาเทพ นามพิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๖

นางสาวสุนิตตา แก้วลอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๗

นางสาวอัจฉรา ชูชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๘

นางสาวเกศรา จันทะศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๑๙

นางสาวฐิติมา ชารี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๐
นางสาวธัญญารัตน์ ชัยคำภา

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๑

นางสาวภาพิชย์ ศิริธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๒

นางสาวจิราภา ขานโฮง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๓

นายกิตติพงษ์ สีดาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๔

นางสาวกรพิน ภูแบ่งไม้
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๕

นางสาวดารุณี ธุระพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๖

นางสาวนฤณี ปตถา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๗

นางสาววาสินี มานะศิลป
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๘

นางสาวศานตมล กันเจียก
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๒๙

นางสาวสุทธินันท์ คำปรีดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๐
นางสาวสุวิมล โพธิสาจันทร์

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๑

นางสาวอารียา เจริญวัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เสนานุช
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงทิพกร ผาสิน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายลนา ชัยโยธา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายวีรพงษ์ คำโหยก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเปง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายจตุพร พลเขต
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายพัชรพงษ์ หาญเชิงชัย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กชายอรรถสาร ขันภูเขียว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศิลาโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ รักษาภักดี

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงโชติกา อุณาภาค
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงนิชาภา เขียวแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงสายธาร พรมบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงศรุตา สมแสน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายณัฐพล กองสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายจิรภัทร พ่อกว้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กหญิงอมรกานต์ บัวจารย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงจินดาพร สุวรรณบล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงขณิษฐา ทาเหล็ก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณบล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ นครขวาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทำมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายธนกร ศรีแพนบาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายวรธน มาตุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายวัชรพร คำลอย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ คำลอย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงกฤติยา ชินตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงจารุกร ปนคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงประภัสสร บุญประคม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายพงศ์ศิริ ชิณบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายสิงหราช พวงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา วัดทรงธรรมเจริญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายจักรภัทร เหล่าทองสาน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

ชารีศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนัน

่

วัดประชานิยม  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ บังแสง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงพรพิมล แก้วภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงสุพัชราภา สีเหลืองนอก
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อ้วนบท
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงปทมาพร จิบทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายภูริธิชัย สุวรรณบน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายวชิรพันธ์ คำพิลา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายพันธ์ธวัช แก้วฝาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นตะภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายรพีภัทธ์ บุญพรหม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา พรภู
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงกัลยา สีหาบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขือนจะนะ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกท่าวารี วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายพีรพัทธ์ เสนาราช
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กหญิงตมิสา อินทร์สุข
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงนริศรา แก้วแฝด

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงสิริมล แก้วมูล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) วัดศรีแก้ว  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กชายทินภัทร กลอนกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงจิรฐา จันทร์ไทย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา มะตูม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงอรัญญา ดวงทัพจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทร์เพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงชนันกรณ์ เครือศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คมไสย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงวาฤตี ชัยสงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ พันจีม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงพิรมย์พร อินทร์เพชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา คล่องสนาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายเจษฎา ทุมพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กชายมงคลชัย บุญบรรจง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา พันจีม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงสิริประภา มูลประภา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา บริวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายกฤษฎา ชัยโย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายภูวดล จันทร์ฐะ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนองเส
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงตรีเพชร นาบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หนองเส

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงภัชราภรณ์ พรหมชน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงอลิสา โพยภูเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พวยเพียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายกัมปนาท ก้องเสียง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ชฎา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงอันธิชา สุนาชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญตาท้าว

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายสุทัสน์ ขันสุนทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กชายเกรียงไกร ภูจำปา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กชายกฤษฏา สีภูวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไชยวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กชายคเณศ ลาพรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายภัทรพล ไตรวิภาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ บรรเทา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ ไชยสงค์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กชายวายุ ศรีอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงเกศกนก ประจันมอญ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
มัดชิกัน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กหญิงพรรัมภา บุญอุ้ม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงวรรณวิมล แดงตู้
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงศุภนุช พรมดวงดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงสุปราณี ศรีนามหวด
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กชายอชิระ จันทะรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายพงศ์ศิริ บึงสะพาน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายศุภกร บัวบกหวาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๘ เด็กหญิงพรรณเพียงเดือน

เพ็งคำศรี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กชายณัฐภัทร มูลวารี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญมี

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงมณีนุช มูลครุฑ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อสุระพงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงศุภิสรา ชินบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายทรงพล ผาภู
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายนนทฤทธิ

์

พาน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงชนิตรา เผ่นรงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงวรรณภา ชินบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงอภิรดี พรมดวงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหลาแพง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายสิทธโชค สีรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงกมลากร หนองเส
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กชายจักรินทร์ ด่วนรับรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กชายอัษฏาวุธ ศรีชาทุม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงวรัทยา บรรเทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงศิริวัลย์ เติมสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายรพีพัฒน์ มูลครุฑ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงวิชญาพร นพธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายชนะชนม์ โภคานิตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายเดชวิตา ปเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายนราทร ฝางแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายพงศกร คำศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กหญิงพรรณ์นิดา ภาษี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กหญิงศิรประภา ประทุม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กหญิงเสาวรัตน์ งิวลาย

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงอภิญญา พรมนิล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กหญิงอารียา ชินบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงชลลดา อุ่นใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายเอกวิทย์ พาน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายยุทธพล บุตรศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก วัดอรัญญาวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายนครินทร์ จันทะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายราชานันท์ จิตผล
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายภานุวิชญ์ อันเบ้า
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กชายอนุชิต ชินภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อู่นอก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายอภิเชษฐ รักษากูล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ รักษากูล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงจำปา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญกอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายทรงวุฒิ โทนาสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอุ

วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)
 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กหญิงสุนันทา โกตาล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายปยราช ผิวแดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายวิทยา เฮ้านนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายมติมนต์ เพ็งธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายอิทธิพล โตไตย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กชายเกศฎา พลเขต
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นัยจิตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายณัฐพล ดีบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายสรายุทธ์ ชาญประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพรศิริ ศุภศร

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ สาระผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กชายศราวุธ สุวรรณเวียง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กชายธีรัช วันชูเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงเพียงดาว เหล่าพุทธา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วใส
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทองสาย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงพัชราวดี หาศรีสุข
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี ฉลาดถ้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วโยธา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๐
นายเทเวทย์ สายยางหล่อ

๒๐/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๑

นางสาวแสงเดือน บุญศรี
๑๐/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงพัทรดา ทำแกว
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงสิริญญา สวดสม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงสิริยากร อสุรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงอรนิภา โพธิสาราช
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงนุสรา ชินภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มคำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กชายคุณาวุธ คำเครือง

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กชายธวัชชัย วรรณา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายไพโรจน์ ทองคำภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายรณรงค์ กระแสเทพ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายวัชรินทร์ ประทุมชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงชุติมา ภูผาสาท

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงวรินทร หนูท้าว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงอนันญา โยธะคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายตะวัน ใคร่ควร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายอนุรักข์ เสนามนตรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงกัลยา บุญประคม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงบุษกร แแท่นทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงปนัดดา เหง้าประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กหญิงสโรชา บงแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายกฤษณะ นินนามะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม วัดศรีวิสุทธิวราราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงอภิญญา คำมาตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงพิราวรรณ แดงตาโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๕

เด็กชายวิรัลพัชร พาสี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงสุภาพร เทียนคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายชินวัตร อุตชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงศิภาพร อุทภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๑๙

เด็กชายภูวารินทร์ โคกสว่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายนิรวิทธ์ เห็มทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กชายทัศพล ทองเขียว
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กชายธนากร โคตะแวง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงจริยา เขียวปนกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ สิทธิพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงวนิดา บุตรวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๖

นายวรพจน์ กิวภาวัน

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๗
นางสาวพรรณธิดากร เครือทองศรี

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๘

นางสาวศิริวรรณ คำจู
๑๘/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๒๙

นายศิริวัฒน์ ชัยมูล
๒๙/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงปญญารัตน์ พุทธโคตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กชายภูฤทธิ

์

พาน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายธนพงษ์ ลีเจ้ยวาระ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กหญิงสุนิตา ผ่านพูล
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๔

เด็กชายพงศกร เขียวคำ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กชายวัชรพล สาดทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายสุภัทรพงศ์ เหล่าม่วง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กหญิงชนิดาภา ภักดีเวียง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงรัตนากร ภูบุญคง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กชายณัฐวัชร พันธาโฮม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายพงศภัค บุญมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สมคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อากานิส

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงเกศนภา ไชยแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กชายเดชาวัต สินธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กชายเอกพล สิงหาราม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ นารีสา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายปรเมศ รัตนเสนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กชายศักรนันทน์ โคนชัยภูมิ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงศิริพร สองเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สอนสาระ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กหญิงจิระนันท์ ขวาวงศา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงภัญญาพร ยะสาธะโร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริวรรณา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายขวัญฉลองชัย ทีวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กหญิงใบเฟน พรมจักร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพ็ชร์ชะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายพงศ์ภัค อุ่นจิตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กชายอานนท์ แหล้ปอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา สีลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นจิตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงอภัสรา นนทฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์โนนแซง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงปทมาพร วรจันทร์เมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๕

นางทิพยาภรณ์ สายคำภา
๑๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดศรีสำราญ  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ดอนเสนา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงชนิศา วรรณสุข
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงทิพพานนท์ กุดยาง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงอริสา ดอนพล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงวรัทยา ภูแลนภู่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงษ์ลา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงสุนันทา ศรพรหม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงชาลิสา เจือมา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงเนาวรัตน์ พลเขต
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงปริดา ขาวแต
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงนงนุช วิวัฒน์วานิชย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายอมรพงษ์ ดีแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายกฤษวัฒน์ ฉันทะวุตร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายพิตตินันท์ คะเรรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายกษิดิศ พลเขต
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายสหภาพ บุญขาว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ จันเส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงชลธิชา บุญมาตุ้ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงพัชราภา ถุงเกษแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ธิตะปน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงจารุณี บงโนนงิว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เชือนิตย์

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงนิภาพร ดอนสวรรค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ มุ่งแสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายจารุวิทย์ พิมแพน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กชายปติภัทร เฮียงหล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายสิทธิชัย ธะนะชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ วันชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายธันยบูรณ์ แสนคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๖

เด็กชายพงศกร สอนเต็ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กชายกัณตภณ จันเส
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงเปรมวดี กรรณรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงณัชยาภา กุลวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ สิงทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงนิฏฐิตา นามพิมล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงปณิตา ประทุมมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงพรเพทาย พรมหาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงอาทิตติยา พลเขต

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ดอนพล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จำปาดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชูญาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงสุธิมา เลพล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงสุภัชชา คตวงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เปยไธสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กชายศักดิดา

์

ขันตี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๒

เด็กชายอริยะ ทองทัด

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายบริพรรณ สิมมาสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ก้อนนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รัตนแสนศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กชายคมศร ดวงกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายฐิติโชติ ทองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กหญิงมุกธิดา ลมรืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ โมครัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายปวรวัฒน์ หนุ่มภูเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงศิวาภรณ์ เมืองศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กชายไกรวัฒน์ แสงทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายอนุชา มูลเสนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๑ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กหญิงอภิญญา แก้วประทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เคนผา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ชัยสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายวรวุฒิ สวยรูป
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ธรรมมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงฉัตรพร สิงห์ขร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กชายพีรพงศ์ บุบผามาลัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กชายเจษฎา แก้วพิภพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ตุ่นเฮ้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กชายพัชรพล รัววิชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายชิษณุพงค์ ปานไธสงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จุ่นมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กหญิงอนาถตยา สุวรรณธรรมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายจีรพัฒน์ เสมาเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายพัศพล รัตนไทย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงจิตตินันท์ สุพรม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กหญิงปทมาวดี ลาดบัวขาว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กหญิงปทมวรรณ ลาดบัวขาว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ภูมิงศรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงประภัสสร บุญประคม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เส
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงยุภาพร บัวชาบาล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรมงคล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงชนิสรา ชาเคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงสุนิสา สิทธิจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงกชกร แก้วภิภพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณบล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายระพีภัทร ปาเจือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายสมเกียรติ โมกสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กหญิงกรนิกา สิมมาสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กหญิงรจนา แก้วพิภพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงสโรชา สิมมาสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สิมมาสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายเอกพจน์ โปยขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กชายธีรพงษ์ ลาดบัวขาว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายจันทรรัตน์ บุญมาตุ้ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายสุรพล สิงห์มี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๒

นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
๐๒/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๓

นางสาวคณานุกูล ยางศรี
๐๙/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงอภิญญา กุลสา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กชายปุริมพรรค์ โพธิปสสา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กชายพลภัทร ชาทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กชายวริทธิธร

์

ทศรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กชายศุภโชค พระปะโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ พรมไชย

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายบูรพา แก้วอ่อนตา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กชายพงศพัค ก้งทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ร่วมทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๔

นางจินตนา ทิพย์โพธิสิงห์

์

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๕

นางรัชฎาพร ภพวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๖

นางสุดารัตน์ ภูหลวง
๑๗/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๗

นายอภิสิทธิ

์

คึมยะราช

้

๐๕/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านสันปาพลวง วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กชายธนดล วิเชียรดี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ในทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายธนาคาร สุวรรณโสภา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กชายธีระพงษ์ บุตรรินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายนิติธร สมรมิตร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายพิทักษ์เขต ยมสีดำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองลี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงจันทร์ทิรา ทึงดา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ไวทำ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงฐิติมา ทึงดา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงศิริมาส ปานภูมิ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ติงสรัตน์

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงศุภิสรา มิพิมล
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี บุญประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กหญิงสุชาดา สงเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กหญิงอชิรญา จันใด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายศิรวัสส์ พุฒเขียว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ซาตัน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายณัฐพล พาจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์สด
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กหญิงกิตยาภรณ์ บรรเทา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงพิรดา ถาวงษ์กลาง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หร่องปจฉิม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา ทาเหล็ก

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงโสภิตตา น้อยจันนา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงละอองดาว พิมพ์โยยงค์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายเดชศักดา กลางทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายศุภวัฒน์ แสงซา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายภูริภัทร วิชัยยา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงอรพรรณ นามวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงเขสรา ศิริวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงกีรตา ไกรถาวร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายณัฐพล หลวงนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงวรนุช สีบุบ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงนัดทิพร สุขวินัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๔
นายขวัญไชย์ คำดอกรับ

๐๗/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำโคตรสูญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายวายุ ลาดบัวศรี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เสโส

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วิเขตกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายก้องภพ ขาวเขว้า

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน นิยมธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๑
นางสาวฉันทนา โวลา

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงพัชลาวัลย์ จันทร์เขียว

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๓
นายชัยเดช ศรีมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๔
นายต่อพงษ์ นุชชัยภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๕
นายทัตพงศ์ สร้อยศรีทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๖
นายโมไนย โพธิคำ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๗
นายธีรภัทร์ ไชยเบ้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๘
นายนทีธร บุญประคม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๒๙
นายวิชัย เพชรใบศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๔ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๐
นายเทวา ชาสุด

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๑
นายกิตติชัย พรเบียว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๒
นายนนทกานต์ จันทร์แห่ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๓
นางสาวกัลยา ปานภูมิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๔
นางสาวจิราพร บาทชารี

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๕
นายพันธ์นุกร ปุมสะเกษ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๖
นายพีรพัฒน์ วิชาโคตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๗
นายคมสันต์ กุลสะโมรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๘
นางสาวจันทร์ฉาย ยางสี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๓๙
นางสาวธนาพร เจริญรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๐
นางสาวมณีวงศ์ ขวาวงศ์ษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๑
นางสาวสุณิสา หาญเชิงชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๒
นางสาวอภิรดี สมพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๓
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๔
นางสาวสุภาพร หารเตชะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๕
นางสาวเจตปรียา เสนาภักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๖
นายชัยมงคล ศรีคันธมาส

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๗
นายธีระศักดิ

์

อยู่ภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๘
นางสาวพรพิลา พรมลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๔๙
นางสาวภัทรลดา สมใจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๐
นางสาววรรวิษา สังวร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๑
นางสาวอรปรียา ศรีทำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๒
นางสาวอรอุมา ศรีทำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๓
นางสาวเบญจวรรณ อุดมทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๔
นางสาวนัฎติยาภรณ์ กอสีลม

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๕
นางสาวนิศามณี ศรีรักษาพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๖
นางสาวพรพิมล บุดดาเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๗
นางสาวสาวิตรี บรรทุมพร

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๘
นางสาวอริษา สุวรรณบล

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงกชกร บุญพิทักษ์ศิริกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เหล่าแสนเมือง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงพิชญ์สิณี เจริญศรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ โพธิศรี

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงวีรวรรณ จันทะมนตรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงศลิษา ภูงามเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ จันดาเวียง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาโค

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายทวีรัฐ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายศุกลวัฒน์ รูปงาม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เคนนัน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงนริสศรา ทะวิลา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงชาลิสา เนียงอาชา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงอารียา ทนอุป

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขุ่นแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เคนนันท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายธีรภัทร พิลุต

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บรรเทาพิษ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๘
นายยุทธนา กองทา

๑๙/๐๒/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายธนเกียรติ แสนเพียง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายรัฐพล มะลิช้อน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงณัฐริยา วงษ์สุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงอรวรรณ บุหลัน

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายอธิวรา อินทร์ชัย

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ ลุนหล้า

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงนฤมล ศรีบุญเรือง

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายสิทธิพร ดอนทองหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายไกรสร เลพล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายพนมพร บัวคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายศุภกฤต ธรรมเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายกิติพงษ์ โยธาทูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายปยวัตร ขุนเทพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงจันทร์ดารา อินทร์ชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงณัฐชยาพร เกาะสา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายฐณพล หมวกเพ็ชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายศศิธร สงครามภู

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายณัฐพล แก้วกันยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายปกรณ์ เจริญธัญกรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายภัทรดล ชินเฉลิม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายนิรุช โคตรวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

หน่อแหวน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงธวัลหทัย เกาะษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงบังอร อินทร์แสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายศรัญภัทร จำปาทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ชาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายสุรวุธ แสนบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ จุ้ยจุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงรัชฎาพร ศรีบุญเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงอุมากร ชำนาญกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงธิดาภรณ์ พลเขต

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงนิชาภา หาญจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กหญิงนริศรา โพธิเงิน

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงนิตยา ชำนาญพล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงวีรภัทรา มางิว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กชายปราชญ์คีรี คีรีวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงปภัสรา นิรงค์บุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงกมลชนก สุริเยศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กชายปริวรรต เงินฝรัง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กชายเจษฎากร ทาเหล็ก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กชายนนทกานต์ ขุนอินทรสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายนรสิงห์ บารชน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงปุณณิศา ศรีโยธา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์โม้
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายธนกร พุทธวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงรัชชวิภา มณีโชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนคำตา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กหญิงอภิญญา วรบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงสุชาดา มีซ้าย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงปทิตตา ก้อนวิมล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กชายยุทธภาส คำสีลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ แช่มวิจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงอัมมิกา ทองประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กชายอิสระชน ภูนาสูง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ พินิจ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กหญิงปรียาภัทร ทองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงนวรัตน์ เศษมะณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กชายวีรภัทร ดีศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงชุติมา วงษ์ศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงณัฐพร ภูดอนม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงนิตย์รดี แสงฮาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ พรมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา สีหะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ช่วยศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กหญิงชมพูนุช ทนทาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กหญิงจินตพร บุญขัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

สวยลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นิลนามะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา มูลมณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กชายอภิชาติ สวดสม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายเตชิต คำเครือง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๐
นางกฤตพร ใยแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๑

นางพรพิรุณ พุทธิเสน
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๒

นางสาวมนัญญา อามาตย์มนตรี
๒๕/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๓

นางสาวรัตนาวดี แสนยศ
๓๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๔

นางสาวสุทธิดา ผาแดง
๒๕/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๕

นางสมปรารถนา ปานภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กชายเอกชัย ฤทธิเดช

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กชายสหชัย ศรีคำมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

อระบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ดอกรัก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แคนศิลา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กชายเสกสรรค์ มูลมานัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กชายยสินทร แสนเมืองลาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กชายณัฐดนัย ไชยสัตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงนริสรา สินสุพรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงบุษยา แววเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงฐิติยา หนองหิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงนัฐพร ม้าวมงคล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงอรอุมา พูลกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงรัตฎิญาภรณ์

พันธะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา โชติการ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงอทิตยา พันธ์โนเรศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงรจนา บุญแสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายอนันดา พัสนานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายธนภัทร ทองพิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายพงษพรรค รวิวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายวรายุทธ์ บัวระภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กหญิงพิมสุดา ทองพิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงพรนิภา บุญหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๗๙

เด็กชายชนะชัย ศรีคำมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

กลินหอม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กชายสักรินทร์ บัวน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กชายพลพล โสภิพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กชายพิชิตชัย พิมมาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กชายนฤดม เขจร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงปรียาพัทธ วันศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงอรฤทัย พันธะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สังกะสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๘

เด็กชายอานนท์ คุ้มภัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ตอบผา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กชายชนาธิป สุขมล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ พวงพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายเสรี รักษาภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ มงคลศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กหญิงยุภา พรคำเดช
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงสุภัทรา อุดมเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงอารียา แสนศักดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กชายชินกร มิงชัย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กชายภคพงษ์ ลีเพ็ญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายณัฐพล อมรสิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแสน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายพลพล สิตวงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงนิภัทร พิมพ์โคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงกนกพร พิลาทอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔๙ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงจิตรา ทีหัวช้าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงนทพร บุญลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ ชำนิ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายศรัญย์ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงทิฆัมพร สุดใจ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงขวัญทิพย์ พระโนลาด

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กหญิงขวัญนภา พระโนลาด
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กหญิงดาราวดี กองบุบผา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กหญิงเจียระไน ตุ้มวิจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงนีรชา นาอุดม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กหญิงอรทัย ศรีบัวภา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงพิมญาดา เรืองเอียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สวัสพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายสมโชค แน่นอุดร
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายธนภูมิ คำมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายศาตราวุธ ทองชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายสุทธิวีร์ บัวศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กชายอชิตพล รูปสวย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กชายเอกราช ทองติบ

๊

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กชายศักดิดา

์

พันธ์คำภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา บัวสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา คำสีแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กชายณภัทร อนุลีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายโยธิน แน่นอุดร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายกานต์พิชชา หงษ์ทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๐
นายอภิเดช บุญประคม

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง วัดจันทราราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๑

เด็กหญิงชัญญานุช มีโนนทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงพิรุณพร แถวปา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กชายภาณุ พรมลา
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กชายวรพจน์ เรืองเรือง

่

๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงกนกพร พัวพา

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กชายสงกรานต์ ใสส่อง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กชายนพพร เนตรคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กหญิงแคทลียา จันทร์ฐะ
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงทิชาภัทร ศรีสง่า
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๐ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมดวง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงนภัสสร บำรุงหม้อ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ราษฎรดี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายนิพนธ์ เนตรคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงนุชราภรณ์ ตู้ภูมิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุทธิสินธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงชุติมา อุตรพรม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชินพลชาย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงมายุรี คำพรมมี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงรัชนก กองกุล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงศุภิสรา หลอดบุ้งค้า

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กชายพิชัย ผุยบัวค้อ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงธีรนาฏ พิมพ์ภิบาล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงปาย รัตนะวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กหญิงพิมรดา อินเพ็ช
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายธนภัทร หลวงบุรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายอรรถนันท์ บัวใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๘

เด็กชายพิพัฒ ศรีจันทร์โคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงรจนา โสภามาตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กชายสราวุธ หลวงบุรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๒

เด็กชายเดชณรค์ บุตรวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงอมิตา ศรีเชียงสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๕

นางสาวนิลรัตน์ วรสุทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๒๓ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๖

นางสาวกุลนัฐดา ดีหล้า
๒๔/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๗

นางบังอร ชะนะไล
๒๗/๐๕/๒๕๒๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๘

นางกุลปรียา กุลวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กชายปรัชญา ปอมแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายตรีเทพ ทุมสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายเอกพล ทุมสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงชาลิสา บุญประคม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงวริศรา สมเชียงใต้
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กหญิงสิตานัน ละมาลา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๑ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงสุณารัตน์ ปานภูมิ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วลอด
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กหญิงสุวิมล สมหล้า
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงอนุรดี เครือภักดี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา บุญมาก
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงวรรณวิษา พรมหล้า

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กหญิงอริสรา ขุนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กหญิงอาริยา คำสว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พิไล เฮืองคำใส
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายธนภัทร อุตรพรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เศรษฐาวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายวศิน ดาธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายอพิชัย บุริทัศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายพีรพัชร บุญกว้าง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๘๙

เด็กชายนครินทร์ ศรีหงษ์ษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายวรนันต์ ภูมิพัฒน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงเปรมสุดา ศรีคำภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กหญิงวรัทยา ประภาศพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กชายนนทกานต์ พุ่มหนู
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงณัชชา โภคานิตย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงสิริธิดา แสงย้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโส
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวรรณวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงชนิสรา ไชยแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงพัชรา บัวระภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายชานนท์ ตาลชัยภูมิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงอรษา ทองดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี ประดับศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายธวัชชัย สุขใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๔ เด็กหญิงดวงพรสวรรค์
ถียัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงวรลักษณ์ พรศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายรพีภัทร ไชยแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายพีรพล พรมวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมพบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ปตถา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายกุลชาติ คงมงคล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายเจษฎา สุขเขต
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กชายธนศักดิ

์

สุขเขต

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงมุฑิตา ศรีวรขาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กชายชยพล กงชัยภูมิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กหญิงนำผึง

้

พวงระย้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๖

นายจิรายุทธ โพธิหิน
๒๓/๑๐/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๗

นางบังอร ชาวชุมนุม
๒๙/๐๙/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๘

นางวิไลวรรณ ดวงพาเพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายธันวา บุตสาทิพย์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายศตวรรษ เทสัมพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายอภีวิชญ์ วาสิงหน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายธนโชติ ศรีวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายส่งศักดิ

์

ซุงหล้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

ชาปู
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สีโฮง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงกัญญากรณ์ จูมเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กหญิงกรพินธิ

์

กอบแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กหญิงโชติกา แก้วดินเหนียว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กหญิงพาฝน เดชสิมมา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงชลดา ภูคำน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงณิศราพร โพธิศิริ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กหญิงจีรภัทร ทองประภา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงอารียา ฮุนนาแซง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กหญิงลออรัตน์ สร้อยแก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กหญิงณคประภา อินพิทักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา จันทะริมา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงอภิชญา ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายสมศักดิ

์

วางแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใบบ้ง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์โท

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายรพีภัทร กาสี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายคำพันธ์ เครือภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายพีรภัทร ชายทวีป
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายอานัส ค้าโค
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายสิรภัทร เจริญสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายธนโชติ บุญประคม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ ครุฑนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กชายสิทธิพล อินทร์ชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กหญิงจิราภา จันทร์โท

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงบุญฑิตา อุปนันท์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงปวีณา แดนสมลาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงอักษรา ชารี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงวรรณิสา ศรีบุญเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กหญิงชุติมา พันธเดช
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๕

เด็กหญิงชนิดา จันทน์ไพสณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ผ่องใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กหญิงณัฐชยา ทองเสงียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายวิศิษฏ์ โพธิศิริ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๕๙

เด็กชายอาทิตย์ พิลามาตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายนิลมงคล ดอนหา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ อันทะปญญา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กชายณัฐพล เชิญกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๓

เด็กชายสิทธิชัย ซุงหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายวีระชัย อุ่นเวียง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กหญิงยลดา ศรีมารักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กหญิงปณิตา มางิว

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๗

เด็กหญิงนิตยา ศรีมารักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงขวัญอนงค์ กำชู
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงสุภาพร ร้อยพรมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงธิภาพร ภิรมณ์ราช

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๑

เด็กชายฐิติกร ทวีคูณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กชายฉัตรชัย ทวิลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ ริพา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงวิชญาดา โสภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงสุภานัน วิชาโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงอรจิรา แพงคำฮัก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ช่างชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กหญิงกนกอร บุญกว้าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงวิมลณัฐ เหล่าแสงลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กชายบูรพา แสงลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กชายเกรียงไกร วิเศษโวหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๒

เด็กชายเดชณรงค์ สุทธิแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กชายนรินทร์ ชูศรีจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายศุภณัฐ สีสะอาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงอรสา บุสดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๖

เด็กหญิงทิตาภรณ์ สนไชย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงปนัดดา ดอนบุญมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กหญิงแพรวา ทองศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กหญิงลักสิกา ชัยวงศ์ษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงสริตา บุญประคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ หงษาวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา นนทรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายชัยวัฒนา ศรีหาบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๔

เด็กชายวิชัยยุทธ อ่อนอึง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ รัตนบุรมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะพรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายวัชระ อุตอามาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๘

เด็กชายธีร์ธวัช บุญประคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงอริสรา นามวิบูลย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงเทวิกา ชารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงพุทธชาด คำเทียมแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชนะทุม

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงสุมิตรา หงษาวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงญาณิศา พลิกสุก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมดวงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำพวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายอธิวัฒน์ คล่องอาวุธ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายณัฐดนัย ชัยชนะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายกิตติชัย วาสิงหน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายวัชรพล สิงห์สำราญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายวัชรากร กอบแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กชายวรวิช ชัยมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กชายภานุพงษ์ ภูครองตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กหญิงอรนุช แสนบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงแพรวนภา สมแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ ริพา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กชายพลเสฐียร สิทธิกุมาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กชายวีรเทพ บุญประคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายอัครพล ร้อยพรมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายภัทรพล แก้วดินเหนียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายนันทภพ สีดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายธนกฤต ศรีมารักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายสยามชัย ซุงหล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กชายณัฐพล ดีหลอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กชายอัมรินทร์ พันธุชิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายอรรถพล พรมพลเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายเสกสรร แก่นมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูคำน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๒๙

นางสาวปนัดดา เมฆมล
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายจาตุรพงศ์ วงษ์สะอาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กชายนวภัทร จันทร์จำรัส
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กชายนันทนากร เพียชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๓

เด็กหญิงอรปรียา บุญมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กหญิงพรหมพร โพธิศรี

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายผดุงเกียรติ พิลามาตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายภูธเนศ โฮนอก
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายพงศกร บุญประคม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายพีรภาส สมประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กชายบูรพา เวชกามา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายยศกร แสนยบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กหญิงวาศิรินทร์ ชัยยะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กหญิงนำฝน นากา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กหญิงลลิตา โสมพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๔

เด็กหญิงเกวลิน นาชัย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี มีบ้านต้น
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงปยพร รัตนวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กชายกิติภูมิ จิตราช
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กหญิงศริยาภรณ์ ดีน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๔๙

เด็กชายชนาธิป มันมี

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายธนากร เตาะไธสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายพิริยะ นาบัวลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๒

เด็กชายโยธิน โต้นโนนเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายศุภกิจ ศรีหาบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๕

เด็กหญิงบุณยานุช ชัยลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๖

เด็กหญิงธิติมา หล้าลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กหญิงไอรดา คำดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๘

เด็กชายธวัชชัย บัวนุภาพ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๕๙

เด็กหญิงอริศรา สีสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายเสฏฐพงษ์ พรมทา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กชายศุภมงคล บุตรสีน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายวรมงคล ดีน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๓

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๕

เด็กชายอนุชา ดีสุ่ย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๖

เด็กชายอัมรินทร์ ชัยยะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๗

เด็กหญิงดวงลัดดา ปอปอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แหล้พรม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ตรุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพ็ชรมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา เหยียบประโคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๒

เด็กหญิงโสรญา เมฆมนตร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กหญิงอริษา จิตราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๔

เด็กหญิงณัฐชา คำดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๕

เด็กหญิงคณัญญา เม็ดเกล็ด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๖

เด็กหญิงจันทกานต์ หมันมี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายจตุสิน บุตรสีน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๘

เด็กชายชานนท์ ต้นคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายรัตภูมิ มีปอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร วัดสุวรรณเขต  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงวรรณภา ชาพิมพ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กชายอนันต์ ศรีบุญเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ โคตะ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กชายพสิษฐ์ หงจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๔

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีสอาด
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๗ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายปยพนธ์ ชนะบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กหญิงกัลยาณี พัดค้อ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ พันธ์ไทยสงค์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายภูมินทร์ สาลา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ดาสันทัด
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทินมาทอน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงณัฐลิกา เจริญตา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงนฤมล หัตถะวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กชายภูริภัทร ยวงแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงรพิพรรณ ริพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๕

เด็กชายตะวัน พิมโกทา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายอภินันท์ แสงกระจ่าง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนโมกข์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๘

เด็กชายนวพล ภิรมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๔๙๙

เด็กชายโชคชัย พิมพิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายธเนศ เดชดอนบม

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนะมงคล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายกนก เฮียงมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายธนบดินทร์ ยมมูล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายธิติวัฒน์ ทองขาว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายเกษฎา วงค์อักษร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายปรีชา สุทธาวา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายพีรภัทร พินิจมนตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายอนลัส คำแจ่ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงอรปรีญา เรืองขาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงชนม์นิภา พันสี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๑

เด็กหญิงอุบล พุดสุด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กหญิงภรณภา พรมกุล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงดุสิตตา ฮาบสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กชายกรวิชญ์ เดชมะเริง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา บาลอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงปลิตา อุ่นชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ท่าเข
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กชายธาวิน มาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๑๙

เด็กชายศุภชัย ทับทานี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๘ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายอนุชิด ไกรเพ็ชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กชายสุภัทร บับพาวันดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กชายอรรถพล ปญญาใส
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ พินิจมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายปณวัฒน์ เครือสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายอรรถพร แก้วอินธิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๖

เด็กหญิงทัณฑิกา อนุเวช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี สมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงนันทิยา สายจันคราม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงกฤษนา ศรีพัดยศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงนิภาดา ครองธรรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กหญิงไพลิน ปญญาใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา สีทาแก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงพรสุดา พันธ์ไทยสงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงนิลรัตน์ วิริยะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงพิชดาพร แพงวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา สาริกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ วาละพิลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา สังฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงปณิตา รุณวิจิตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงปริยฉัตร หงษ์จ้นทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กชายธีรเดช พรหมวงศา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายธีรวุฒิ บุญเต็ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กชายพิษณุ ทองคำแสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กหญิงชุติมา ดอนเปะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กชายอานูวา หมีนหวัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงวนิดา โว่สงคราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงศิริประภา แซ่เปอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงดอกแก้ว พรมกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายธนากร พลบูรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายธาดาพงค์ สะอาดดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กชายชนินทร์ สวนมอญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขำสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงนิรัญญา ควงคุ้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๔

นางสาวปทธมกร บุญเกิดแก้ว
๒๓/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕๙ / ๑๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๕

นายพิชญ์กวิน สิงขรเขต
๑๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๖

นายพิทักษ์ ระภักดี
๒๘/๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๗

นางสาวศุภลักษณ์ ขุนโมกข์ ๗/๙/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๘

นางสาวสุพรรณิกา คำภูษา
๒๕/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๕๙

นางแสงเดือน วงศ์ภาคำ ๘/๖/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายอานนท์ หาสุนโม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กชายยุทธนา บุรพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กหญิงพิชญธิดา เกาะสา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงอารีพร หาฝายเหนือ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายชนานนท์ กันภัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญปน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ จำปาสิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายธนกร พลหนองหลวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พลกำลัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กชายกันทรากร บุตรโคต
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายวรพงษ์ มณฑาชาติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อุปวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๒

เด็กชายศิริพงษ์ จันทร์เพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๓

เด็กชายศิริวัฒน์ ทองเหลือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กชายจุตรพล ทองบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงชลธิชา หอมพรมมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ นามศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๗

เด็กหญิงปนัฐดา พูดเพราะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กหญิงปุณยาพร ทองใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กหญิงวรรณษา หลวงราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงอารยา บุญลือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๑

เด็กชายชิงชัย แสงต้น
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กชายเชาว์วัฒน์ แสงจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยมงคล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แพงวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายธีรภัทร โคตรพันธุ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายวงศกร สารพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กชายวุฒิชัย เหล่าโสด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กชายอชิตพล คำพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงกาญจนา รัตนโชติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๐ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงคณาพร วาดวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สมัญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญประคม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงนันธิตา เคนวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงปนัดดา นามมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงพรพจันทร์ ไชยพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กหญิงพสชนัน เกียรติเสถียรชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา ตรีธวัส
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงปยะดา ฉิมณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สว่างศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายจักรินทร์ วิทยาสกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงวรรณวิภา อรุณรัตนวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงศิรินทรา รัตนโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายวิวัฒน์ กงแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงชลธิชา มะโนรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะไฟ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายสิทธิชัย เลืองเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายภาคภูมิ เครือวัลย์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงเกวลิน บุตรโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงสุวิภา สีตาแสน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายกมลลักษณ์ นามศรี

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายชลกร หลวงอะคะ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายธนากร บุตรโคตร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายนัชชานันต์ แก้วเรืองแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กหญิงปนัดดา เปาภูเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สิมมะพาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กหญิงรัชฎาพร เลพล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เปาภูเขียว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงสุวรรณา กระจ่างวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงอิงฟา นาเหนือ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พิลา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายอรรถพล เสวะนา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงเข็มจิรา ล่ามคำ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายธนธรณ์ นันทะสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กหญิงธนภัทร สุขวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตน้อม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๑ / ๑๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายธเนศ สมชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กชายอนิวัตติ

์

จันชฎา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๗

เด็กหญิงวริศรา บุญนาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กหญิงกชกร จำปาเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงนิตยาวรรณ เกษสว่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงวันวิสา อินทร์สงเคราะห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงพนิดา เสาสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายเพ็ญเพชร ทองปาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กชายวิจิตร พันธฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กชายอสม พรมแพร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กหญิงจิณณพัต สาระแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กหญิงวีร์สุดา เสวะนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กหญิงเยาวภา จำหมาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กหญิงดาราภรณ์ ยังวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๓๙

เด็กหญิงนิชนันท์ ไชยธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงพรทิพ กองปาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายสุรเสกข์ ชัยภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไร่ วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กหญิงณิชาวรรณ มูลราช
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงวรรณภา สีเมืองโข
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กหญิงกนกพร ปนคำ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ศรีฉลาด
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงณิชา วีระสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงเพชรนรี จันทร์ทิพย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงแคทรีน หนูยศ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กชายธีรวัต นิสังกาศ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงธัญรดา โพธิคำมา

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๑

เด็กชายวุฒิสิทธื

์

เบ้าแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุรพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กหญิงจันทร์แก้ว แก้วใสย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายวัฒนา เสนาคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายพงศธร ศีรษะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายภัธนกฤษ์ หอมสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายธนภัทร ตุมร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญสมพงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กชายวรัญชิต กุลเกล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๒ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ สีหาโคตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายทศพล วรรณประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สาริสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงสุกานดา เอกกันหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เรืองวีระยุทธ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงกชนันท์ ภูพวก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กหญิงนิรัตฌา วงศ์สุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กหญิงจริยา คำพู
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงจินดา เหตุเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กหญิงวรนุช อุปราชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงจริยา นาภูทัศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายคามิน จอมแพงศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กหญิงอนุธิดา สาริสี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กหญิงจีรภา ทิตย์ตรัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ สารโภคา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กหญิงอภิญญา มีทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กหญิงธนิษฐา โยธาภักดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กหญิงโสภิตนภา เชาว์เกาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองขันธุ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงยุวธิดา มหามาตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กหญิงมาริสา บุตรเตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กหญิงอภิญญา แดงนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงบัวชมพู ธิปโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ศรีไสว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ มงคลไทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงเนตรชนก พาสัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงสุภาพร ภามาตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กหญิงกฤษณา จันดาแพง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงปริยา จันดาแพง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงสุนิตา หล้าฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กหญิงศิริยา ลมพัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงวิมลสิริ สาวิสัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กหญิงสุภัสรา ดาด้วง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๓ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กหญิงศิรินาถ พรมลิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีลาขวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๗

เด็กหญิงสุปราณี นาราษฎร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ จักรวรรดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายนคเรศ จัตุมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงนภัทร ชัยพรมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงชุญนิภา วงค์อ่อนศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงนริศรา กันคำภา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงปลายฝน เมฆฉาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายอณุวัฒน์ จันทวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงเกวลิน ประทุม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ แสงทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ สุวรรณดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายธนายุทธ รัตนะชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายอิสระ พรมนาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงนิชานันท์ จีนเกา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงอรุณกมล อัตภูมิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กชายศิวะลักษณ์ ชัยสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กชายจุลพรรณ ทาอัว

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กชายทศสุพล บาริศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กชายอภิชัย รัตนปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กชายวิสุทธิ

์

สมพิทักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กชายสุริยวุธ สาวิสัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กชายกิตติพันธ์ ช่วยวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กชายสุรจิตต์ สุดแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงมัณธญา มีพา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กหญิงมัณฑนา คะสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เพ็ชรนก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงวรัญญา ธาตุแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กหญิงศุภกานต์ มังมูล

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กหญิงรัตนพร ทองสนธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทะวินัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กหญิงชลนิภา กิงพา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กหญิงทิพวรรณ อาสาธง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กชายเต้ยตะวัน แดงนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๔ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายธนดล เทพสา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กชายชัชวาลย์ หงษี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กชายสหรัฐ บุญพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กชายปรพัฒน์ อุดมศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กชายอัษฎายุทธ ถาบุญเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กหญิงนภาพร โยธากุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงบุตรวารี คำนัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงอภิญญา แน่นอุดร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กหญิงสุวพัชร ใจหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซงราชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงปรินาถ พวกดอนเค็ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีบุรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงศุภวรรณ คำมูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญบาล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายบดินทร์ สระไสย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กหญิงศศินา เฮียงมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กหญิงแพรวา ปนจินดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงมาริสา ทิมพรมราช
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงแสงเดือน โข้บุรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๐ เด็กหญิงปานไพรินทร์
อ่อนอ้วน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายชลชาติ ชุมพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กหญิงกฤติกา สมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงธัญธินันท์ จันบุดดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กหญิงกรรนิกา วงเสนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กชายทินภัทร หุ้มคินี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายไชยา แก้วกัณหา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กชายกมลเทพ สุขสำราญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงอาริษา บาริศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กหญิงภูมิรัตน์ อัตภูมิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายรัชต เข็มขาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายธวัชชัย อนุรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กชายเกียรติชัย ขันติวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กชายวุฒิไกร แสงไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๔

เด็กหญิงพิมพ์พร พินิจมนตรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๕ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กชายเมษา พันธ์นกแต้
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กชายวันชนะ ดีมัน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงรัญชิดา สมอคำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา บุตรโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญประคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงอรุณี คำหิน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๑

เด็กชายพชร ภูขาว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงอาฟเซาะ กอฮิง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กชายณรงค์ สอนโคกกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กหญิงธัญจิรา ภูพิมสัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กชายสหรัฐ ภูขาว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงลลิดา ภูครองทุ่ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงอรธิมา จันทรบัวลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายณัฐภัทร ศรียศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๗๙

เด็กหญิงณัฐชา เปยมสาคร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายพายุสัก นครศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ รัตนปญญา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายมรุพงษ์ สวนชูผล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ เลพล
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายมินธาดา สายจันทะคาม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คงดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กหญิงพิมลพัชร พันตะภา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๗

เด็กหญิงสุพัชชา เภาสี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กหญิงประภาสิริ ไชยเสนา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายดัสกร นามวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายยุทธนา ศรีมี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กชายต้นกล้า แพงสาระ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กชายธนกร ขันตรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญใบ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กหญิงสรวิศา สาสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กหญิงรสนันท์ แผ่นบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงสุตานันท์ อุราแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายศรายุทร ดวงเกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กหญิงกรกนก จวงจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กหญิงมลทิรา ผาด่านแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖๖ / ๑๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงสุนิตา ชาวงษ์ศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี นามวงษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงสโรชา โพธิศาลาแสง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงสุภัสรา หลวยจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงศลิษา สายจันทคาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงเกศแก้ว ทองโคตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงปวริศา ไชยเสนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงปาลิตา ปลิงกระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงสายธาร ปอมสุวรรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงวรินทรา ลานนท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผาหัวดง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กชายอภิชาติ สาริยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ คำแหงพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงมนปรียา พันธ์สระน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงวิมลสิริ พวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงปริญญา พะวงชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กหญิงปนมณี เกษสนี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงพิมพ์เงิน ทุมชะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กชายวายุ ดอนแก่น
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงเอวิตา สวัสดิขวัญเมือง

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายปญญา ไตรพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กชายพงศธร รัตนขันแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กหญิงพีรดา เพ็งธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงจิดาภา สุทธิอาจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงกรกนก ยานิพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงกุลนิดา ทิพโยธา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ยอดเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กหญิงอารียา ชัยโย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงธันยพร ชัยสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กชายพัทธนันท์ จันทร์ตรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงสวรินทร์ สีสงคราม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สายจันทะคาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงนันทิญา อุตพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงณัฐพร โสนาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๔

เด็กหญิงเนตรนภา ลาดบัวขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงสุพัตตา นามภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กหญิงวิชาพร หลวยจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริโชค
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กชายธีรเดช ภาลุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กชายธนากร ศรีภูทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายกวิน จุลทา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๑

เด็กชายเจตนิพิจ นาชัยทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีวงศ์ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญครอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กชายภัฏทิยะ เทมียะโก
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๕

เด็กหญิงวิชุดา โพธิศาลาแสง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กหญิงอรษา โสมนัส
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายอภิชาติ แจ่มพะโยม
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายพิพัฒน์ แสนยางนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๔๙

นางสาวปทมา ศรีทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา วะโนนกอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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