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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกรวลัย เยียมรัมย์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ภูลายยาว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายธัญญาวิทย์ แสนภักดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายภานุรัตน์ ภูลายยาว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายดิเรก ชัยสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนภักดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ จิตโส

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงปลายฝน วันเวส

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรพิมล ทุมมาตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พุดทาน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงวัชรินทร์ ศรีสุธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายวีระวัฒน์ บุตรหลอด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายอิทธิพล พลสุนทร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายชัยรัตน์ ศรีแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐนิช คละยาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อินธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายธนพล ระหา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายภูวดล สิงห์สุธา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงอรปรียา สอนเฒ่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเศษถา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ภิรมพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐพล บูระนะเวช

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงนิตยา กมลคร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงนีลุบล แก้วลอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ภูโถถำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงอารียา ภูแซมโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นายอดุลย์ แสงมุกดา

๑๗/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นายรุ่งศักดิ

์

ภูมิพานิชย์
๑๔/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นายสุบิน พาลี

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นายณัฐชพล กองทุ่งมนต์

๒๓/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นางเกศินี สารโภคา

๑๔/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางสุมาลี นาชัยเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางจันดาวัลย์ โสชู

๐๘/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางทศพร บุตรสุริย์

๑๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นางสุภาณี ภูพวก

๐๕/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นางนภาพร สกุลธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นางคริสมาส พลจังหรีด

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุตะโล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงดาริกา อินทร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงภควตรี จักราวุธ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายวรัชญ์ สมภาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงวิภาดา ทองมนต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงแสงอรุณ บุษบก

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นายพินิจ นันทะแสง

๑๒/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นางนันทนา เสนา

๐๗/๐๙/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางปรียานุช แคนติ

๐๘/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นายวุฒิ ภูคำตา

๐๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นายสุทัศน์ สังคำพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นายคะนอง มณีโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นายพีระพงษ์ เกตุแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นายไพรัช มัคคพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นายสุริยัน วังคีรี

๐๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๔
นายไพทูรย์ สมภาร

๑๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นายสมโภชน์ สรรภานิต

๑๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นายวิวัฒน์ ปานภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นางสมจิตร ดีถะนะ

๒๔/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นางสมหมาย ระว้า

๐๕/๐๒/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นางสมร ขันธชัย

๒๐/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นางสาวกาญจนา ภูมิภาค

๑๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๑
นางสาวสุกัญญา ประวิโน

๐๖/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงคำแพง นุบาง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ภายศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายยุทธพิชัย ชัยศรีหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ นันทะราช

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนคำทุม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๗
นางสาวปยพร แก่นแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ผาสุจิต

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีนา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายทินกร ชังดี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายธวัช แสงเสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ คำสูงเนิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายชวิน สายสอน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายติวานนท์ นิลหล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงนรีรัตน์ กันสีไตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงบวรรัตน์ เตียพานิช

๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปณิตา จันทดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปรียาภัทร ม่งมะหาด

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงมลฤดี ครองยศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงมัลลิกา คำชู

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงวัชราพันธ์ นนทบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุชาดา ปอยยิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุนันทภรณ์ บุญอุ้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ มงคล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเมขลา สุ่มมาตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางชวารุณี มีปากดี

๐๓/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นางสมจิตร บุญน้อม

๒๒/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางประกาย พงศ์รพี

๐๔/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงขวัญกมล กันโสภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายฉัตรชัย ลีทองดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงยุพาพร ลีทองดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงสาวิตรี อุลวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงเกศริน สุ่มมาตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงจินตนาพร พันสุกาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงจิราวรรณ ชินเป

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นายธเนศ ฮ้อยกำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๗
นางสาวชไมพร พันธ์กำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นางสาวปวีณา แก้วอาจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวรัตติกาล กำเนิดกาลึม

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิริพร คงแสนคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา ธงชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงธิดา ใช้ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงปวีณา จูมจะนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายพิษณุ คำเมืองคุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายสมัชญ์ เตชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ธงชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงบุณยานุช ลาขาว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพรนภา หอมน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เหล่าราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงอทิตยา เพียรงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงอรัญญา ภูสีพันนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงชิดชนันท์ เหงาพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายดุสิต ชินนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงปลายฟา ศิลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงมยุรฉัตร หนูท้าว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายยศกร ชัยเสนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายวรปรัชญ์ โพธิไชยา

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงวิภาดา เขียวทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงสิรินัฐดา ชุมพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผุดผาย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงสุนิทรา นาเจิมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงสุภาวิณี ชินนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายเอกราช เดชกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายธนกร เสียมใหม่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายมโนพัศ พลศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา ลุนลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายบารมี ลุนลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายพิษณุ พันวงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงศศิธร ศรียาวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายสิทธิโชค วิชาชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงสุภาทิพย์ ภาโนมัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายเอกรัตน์ กุลาอิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๓

นางสาวศิริลักษณ์ หารชมภู
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีมุงคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายรณชัย ขานมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ชิเนหันหา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายวุฒิชัย นาคอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธนดล บุญประจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายณรงค์ แก้วแก่นคูณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายปฎิภาร แสงโลกี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายจรัญ ศรีมุงคุณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายธรรมรัตน์ คนกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายโชคอนันต์ โหย่งโสภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เลพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงนำฝน รับเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงจิรัฐติกรณ์ แอมประชา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงอรปรีญา จำวิเศษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงวิกานดา นวลปอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงภาณุมาส คำตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนโชติ สุภาเฮียง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายภานุกร ศรีหนองคู
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ นาสุทธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงศิรประภา นามมนตรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงสุนันทา พรมลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงศศิณา สุระมาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงนิลธิฬา บุตรวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงนิภาดา แก้วเรืองแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๘

นางบุปผา ภูวิชัย
๑๖/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๕๙

นางสุภาพร ทรงพุฒิ
๓๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๐
นางดอกไม้ สายกูด

๑๑/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๑

นางสาวนงนุช พันธะไหล
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงจีรวรรณ มิงขวัญ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงประภาวดี หินแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายอนิวัตติ

์

ถมมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายไกรลาส ตันพา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์ หลักม่วง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงอทิตยา ภูพิลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงเมธาวินี นาดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงอภาพร ถานะ

๑๒/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงวิภาดา เนมียะวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงศรัญญา ผานิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงอารยา แก้วขโฮม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงมนรดา ผะสมพืช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรัทธาคลัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขัติยะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายฐานันดร์ ไกรราม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงสุจินตนา พัดแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงวรารัตน์ วรรณพัฒ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เทียบสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงอริศรา คำภูเงิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา เกตุทองมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงชาลีสา แซ่วี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีหาใต้
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันดง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงอรุณี อินทุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา วัดโพธิทอง

์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ประภาสะวัต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แดงนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงวโรรัตน์ แซ่หลิว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงอลิสรา เขตโสภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงวริศรา คำไล้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงพรวิมน กองดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงสรัญญา เสวะโก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๓

นายศุภกร แดงนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายเธียรชัย ฤทธินอก

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายวิรัตน์ หินกอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายกฤษทเชษฐ์ การแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายอภิเดช เรืองแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายจตุพล ดงเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายอวิโรจน์ อินธิแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงนันธิดา ปญญาใส

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขันชพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นางสาวมtลัยพร การแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงจิราวรรณ มาศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาววรนุช คำพรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๕
นางสาวอริสา พันธัง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงศิริญญา ดวงประทีป

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงประกายดาว พิมพ์แน่น

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๘
นางสาววิภาวรรณ ช่วยปด

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา แสงดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสงกรานต์ แปงทับ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงเบญจพร โคตรทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงจิราวรรณ บูรณะสรรค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงพิณทิพย์ หนุกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงพิณทิพย์ แก้วหลอย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสนอ้วน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงวารุณี ฤทธินอก

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงวัชรีวรรณ จำปาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงอภิญญา ปนโปธา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายจุลจักร คำเหมือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายชัยณรงค์ จันทร์เพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายดุสิต กำลังแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงสวนีย์ ดอนแปะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อัมพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๔

นายกฤษดา บุญเผย
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๕

นายจิรศักดิ

์

ผึงกุศล

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๖

นายบัญชา เกือปญญา

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงมะลิตา บุญปน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๘

นายธีระพงษ์ ฉิมณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๒๙

นางสาวนัดฑมล ดือภูเขียว

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นายนันทวัฒน์ ไชยศรีดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๑

นายปณิธาน ศรีอ่อนน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๒

นายพงค์พิสิทธิ

์

คำชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๓

นายพงศธร พลหนองหลวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๔

นางสาวพรสวรรค์ จันทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๕

นายภาณุพงค์ คำชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวมลิดา นาคเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๗

นางสาวศิริขวัญ ต่อป
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๘

นายศิริศักดิ

์

จันทะกูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๓๙

นายสาธิต ดาวสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวสิรินะดา ฤทธิเจริญ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๑

นายอนันดา หอมพรมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๒

นางสาวอัญธิกา พระติโยพัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๓

นายอาโนว์ ปานวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๔

นางสาวแพรพลอย เหลียมแฉ่ง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๕

นายไชยา บุญปน
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๖

นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๗

นายเจตน์สฤษฎิ

์

แสงจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๘

นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายกฤษฎา กองปาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ นนทะคำจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายทัศพงษ์ ดาสี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงธนัชพร เนตรวงค์อินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายธิวา สารีบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายวรชัย แซ่เต็ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงวาสนา ยอดสง่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงอรญา โสมาสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวลำปาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะไกล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงจิตรลดา จันชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ภูขีด

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายณัฐกานต์ สีอ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร เรณู
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงดรุณี อุตนาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายธนโชติ อุปแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงธาริณี ใหม่วงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงนริศรา ศรีรักษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงนฤมล อินทร์สมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงนัชฌา พลเดช
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนาลี ประทุมวัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงบุษยมาส พงษ์ไทยสงฆ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงปณิดา จันทร์เขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายปรมี ลิมสุวรรณ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงปรียะดา มหาฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงพราวเนตร พิกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงรินลณี ทวีกัณฑ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงลักขณา ดวงพรมยาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงวรินทร พรามฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายวัชระ นารี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงวิภาดา คำยิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงวิศัลยา แคล้วสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ฤทธินายม

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงศศิวิมล ไชมะโย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ เหล่ามา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายศุภพล แกล้วกล้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงสายชล พิมพ์พงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงสายฝน แสงมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สุวรรณคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงสุจิตตรา เรืองเทศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอรพรรณ นาจะรวย

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงอริสรา เหลาปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงอังคณา อรรคนันท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงเกศกนก โพธิคำมา

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายเชิดพงษ์ วรพนม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายเอก งับประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ แสงต้น
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงแววมณี วิถี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายแสนระวี วังษาวัตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๒๙๙

นายชนรัฐ ชฎาวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นายชัยวัฒน์ ปราบพาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นายพรมทอง รัตนโชติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นายยุทธนา ชาวดร

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นายวุฒิพงษ์ หอมพรมมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นายสุทธิพงษ์ ภูกระเณร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นายสุทัศน์ เทพวงค์ษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายเทพมงคล พลเสนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวขวัญใจ เมืองคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวจันทร์นิภา ใยอุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาวจุฑามณี โคลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาวชุติมา นาเหนือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวดาวประกาย โสดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๒

นายทรนง เชียงฮาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๓

นางสาวธาทิณี โพติยะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๔

นายธีรภัทร ตองหว้าน
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๕

นายธีรศักดิ

์

ทองมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๖

นางสาวพิพาพร บุญมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๗

นางสาวภัทรวดี ผิวอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๘

นางสาววราภรณ์ เสียวสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๑๙

นางสาววริพรรณ ชัยปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๐
นางสาวอักษราภัค วรรณกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๑

นางสาวอาภาพร แสงตุ่น
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวเกศฎาภรณ์ ไชยพา

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๓

นายเปรมอนันต์ ศิริแข็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๔

นายทักษิณ ทุมวัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายพงษ์เทพ สุวรรณลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพิมพิไล ประกอบแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทธิเทศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายศิวกร สุมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงฉัตรวดี นามบุดดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงปฤษณา แสนพลมาตย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงพัชรี ไกรษร
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายราชพัฒน์ ภาคโพธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายวาสิน เรืองจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๔

นางสาวศศิภา จันทสิงห์
๓๐/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๕

นางสาวนิชานันท์ จิว
๑๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๖

นางสาวปยะวรรณ เสนานุช
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๗

นางมลวิภา หงษ์ศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงจันทิมา จำปาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงจิราพร มาน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงวรัญญา เพชรกันหา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงวลักขณา ปองนาชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงสรณ์สิริ สมสันต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงสุณิสา พ่วงขำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงจันธิรา ศิริเวช
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงจิราวดี สีหราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายญาณกร ไชยรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงญานิกข์ภรณ์

สุบินเกษมสิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายเกรียงไกร สุปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายเอกรัฐ ขันตยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงชณิกานต์ ต้นงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงชลลดา กงเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงปริมสุดา ยุพานิชย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงพิชญา รัตนจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงวิภาพร ดอนอาจเอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงศศิการ คลังกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๖

นางสาวกมลรัตน์ พันธมุย
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวดารุณี โพธิพะนา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๘

นางสาวประภาพร ภูเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวประภาวดี เข็มศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวปยะธิดา ทิพย์ดง

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงปลันธนา ปราบเทียง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีทองแดง
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๓

นางสาววาสนา ชาติประยูร
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๔

นางสาวศิรินันท์ อ่อนบุญมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๕

นายศิวดล จันทร์เส
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๖

นายศิวพงษ์ ต้นจาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๗

นายศุภกร นามกิง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๘

นางสาวศุภนารี พระสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๖๙

นางสาวอารีรัตน์ บึงกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวเดือน จันทะขาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๑

นางสาวณัฐริกา บุญส่ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๒

นายธนวัฒน์ จันทลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๓

นางสาวธิตินันท์ มะณีเพ็ญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๔

นางสาวนันทิดา สุปญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๕

นายปรเมนทร ศรีจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๖

นางสาวพัชนันท์ ฤทธิเดชะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๗

นางสาวภัทรจาริน หอมอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๘

นางสาวยุวลี ศรีสุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๗๙

นางสาวศุภวรรณ แก้วเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๐
นางสาวสิรินทิพย์ มะโนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๑

นายอิทธิชัย กุลสำโรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๒

นายจตุรงค์ พงษ์ชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๓

นางสาวจริยา ชมภูทวีป
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๔

นางสาวจันทนีย์ ศรีพลชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๕

นางสาวชะยิสรา ทรงสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๖

นางสาวณัฐพร สังหมืนเหม้า

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๗

นางสาวรุจิรา คำมูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๘

นางสาวลลิตา แสนเสนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๘๙

นางสาวศศิกานต์ สีหาเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๐
นางสาวสุวนันท์ เขียวเพชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๑

นางสาวอมรรัตน์ สายพิณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๒

นางสาวอรอุมา มาสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๓

นางสาวอาทิตยา นามมาตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายภูวดล ปนคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงวรวรรณ พรหมคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงศศิภาดา คำเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายโชคชัย เทียบพรหม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงโนแสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงวัชนิดา วงเวียน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธมาศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงคำจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงพรพิมล ภูยอดสูง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิตยา พิมพา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายคุณากร ชัยโยกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายวิริยะ วงเวียน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายบดินทร์ จุลศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา รักนำเทียง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงศิรินาถ เทพศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา นวนรักษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงอรวรรณ ธรรมเอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา มิสยาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงรัติยากร พะคำตัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงศศิธร ชัยประทุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายกิตติวินท์ ศรีสอนมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ ภิญโยยง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภักดีอำนาจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๗

นายประสงค์ โสนะชัย
๒๑/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงชนิกา คำเฮียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงพรนัชชา แสงลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงฤทัย ชัยพิเดช

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงอภิญญา ดวงดาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงอรพรรณ ม่วงคะลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สินมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายปฏิภัตธ์ คลังคำภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงปยะวรรณ ตรีชารี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงมณฑิชา บุญถึง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงวรางคณา ทุมชะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ คลังคำภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงสุภาพร จอดนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงอนันยา ศรีภูทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอรอุมา แก้วล้วน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงอรัญญา บำรุงสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๓

นางสาวธนวรรณ อินทร์เพชร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายชนาธิป ยางสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงนันธิยากรณ์ โพธิภาพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อัคจรรย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงวริษา สายทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายวิษณุ ยางสี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงสุชานาถ ไวยคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายอดิสร พลเขตต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายอัษฎายุธ แก้วจันดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงกิตติยา สัปสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงญาโณบล ชัยสงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายทรรศภรณ์ ภูดอนคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนองคำพูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงสุธิดา สายบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงสุภาดา ภูศิลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ อ่างทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๔๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ขันภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงชนาธิป สุขสำราญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงพาทินธิดา สุขใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงพิมพร เรืองสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุลสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปาเปาะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงชุติมา อินทรเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พลพวก
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงวรรณภา เรืองสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จำปาเปาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุธานาฏ วรอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี บรรเทา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงอรอุมา วงษาชุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงอรุณี ปจฉิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงไพรินทร์ ยังมีมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ คำมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงกิริยาพร โฮมชัยวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงจารุพร คำทองยศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงจิระประภา วงขวาหุน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงปนิสา แฝงเมืองคุก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพรชัย ชำนิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายพิพัฒพงษ์ สิมมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายภาณุพงศ์ นาคแท้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงมณฑิตา ปานภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายยศพัฒน์ ปูหลุ่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร กมลคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายศตายุ พรมลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ปองเรือ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายอนุวิท ม่วงมนตรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ดีพลงาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๐
นายวิชัย ไพรตืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๑

นางสุภาวดี เข็มทอง
๑๒/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๒

นายพิทักษ์กุล แวววงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๓

นายยทธศาสตร์ สุทธิวิเศษ

์

๑๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๔

นางสกาวเดือน คำวันดี
๑๗/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๕

นางจรรยารักษ์ นามบัณฑิต
๒๙/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๖

นายสมาน พรมลา
๐๑/๐๒/๒๔๘๗

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๗

นายเสาร์ คำเรืองศรี
๑๙/๐๑/๒๕๐๑

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๘

นางบุญล้วน บุญมาก
๒๓/๐๗/๒๔๘๕

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๘๙

นางคำม้วน แฝงสีคำ
๐๖/๐๑/๒๔๘๘

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นางคำมูล บุญพร้อม

๐๒/๐๙/๒๔๙๒

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๑

นางทองสา คำเรืองศรี
๐๓/๐๙/๒๔๙๘

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๒

นางบุญเรียบ ลามี
๐๔/๐๕/๒๔๙๙

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๓

นางประดิษฐ์ จันทร์อร่าม
๑๒/๐๖/๒๔๙๙

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๔

นางคำนาง สีดา
๑๑/๑๒/๒๕๐๑

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๕

นางผาง มังคูณ
๐๑/๐๓/๒๕๐๓

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายจิรภิญโญ คำเอียม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงปยะดา สุทธิโสกเชือก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงสาธิกา สุนันต๊ะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา สุรินทร์วุฒิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงเมธาวี ขาวขันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวศรีผา บุญกว้าง

๑๗/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางสาวพุธรัตน์ นามคุณ

๐๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นางนงนุช บัวงาม

๐๓/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวจีรภาภรณ์ บุญเพ็ง

๑๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวพรทิพย์ อุตรนคร

๒๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงทัศมา โพธิปสสา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายบุณวัทน์ โสสุด

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงพิยดา พระศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงวรนุช พิมพ์ดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงวิภาดา เพียมูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายศรัณย์ พรมวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

รัตนนิล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายอติเขต สำหนิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายอติเทพ อำมาตย์หิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ อาจญาทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ ฤทธิยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงอริสา เศษธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงสิริภัทรา แสงเกาะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ธิตะปน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายอนุชา บุญนาดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ภูดินดาล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงเบญจภัทร เจริญทัศน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงกิตติวรา ธิตะปน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายฉัตรนรินทร์ นาสิงคาน

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายชินวัตร ศิลากุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายดุสิต คำอ้าย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายธนบัตร งามเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนิราวรรณ ธิตะเชียง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายมงคลชัย สุธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายยุทธพล ทัดทาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงสายธาร ธิตะปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงอรญา นพวานศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายเอกวสันต์ มหาราช
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๖

นายสมพงษ์ ไกรยะราช
๐๘/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายประเสริฐพร อ่อนช้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายวิศณุ บัวนาค
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายศราวุฒิ ศรีแสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิหล้า

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงอดินุช สุขมี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงอริษา จรัสจรรย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีระวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงศุภิสรา จันทวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงเกตสุดา นาหัวคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายชาณุพงษ์ หล้าดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พาอ้อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงสกาวใจ ต้อนจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๔๙

นางทิพวรรณ ชัยรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนขมิน

้

วัดแก้วพิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายศิวะ บอนสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ พัดโสดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสมสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

กองตุ้น
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนฤมล สวยสะอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงอารียา เสาวิสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงไอวรินทร์ ศรีโยจารย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๗

นายสมจิต ศิริเคน
๑๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๘

นายประทุม ผาสุก
๑๔/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๕๙

สิบเอกวีระ สุวรรณโค
๐๙/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๐
นางรานีญาย์ นารถศรีทา

๑๐/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๑

นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๒

นางศุภมาส เรืองจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๓

นางจุไรรัตน์ ชมภูเขียว

๒๔/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๔

นายวีระเดช แก้วหา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๕

นายภานุพงษ์ ภูมีแกดำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงไพรินทร์ ประเสริฐสังข์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา ธุพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จาระวัตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายธนกร ประดับประดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ มูลฉลู

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีโนนยาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายวรวัส โพธิพรม

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนองผัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายธีรพล ทิพเนตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงปภัสรา ผางเวศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายปณณธร นนท์ตรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงปติยา ชุมแวงวาป
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงผกาวดี วรรณโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายภานุพงษ์ เชิดสม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงลักษิกา หมันยืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงศิริประภา อาจหาญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงสมปอง แก้วศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี สิมมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงสุพัตตรา ด่านซ้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงเบญจภา วรรณโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์ สีทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงจิวนันท์ เนืองชมภู

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงชไมพร คาวา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงณัฐชา จำปาศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายธวัชชัย แดงสด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงพราวนภา อินทร์ชมชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงพิชญา ภูเก้าแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงวันวิสา วงษ์ไชยา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายสุภวัทน์ น้อยตุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายอาทรธัม นามมี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา แสงชมภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณสน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงนิตยา แก้วกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงพิยะดา แดงสีบัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงวริศรา ถาประมาตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอัญชลี ศิริสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เกษทองมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงฐิติพร เหล่าทา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงดลยา กองเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายธวัชชัย คาวา

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ดวงทัพจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายนพพล แก้วกาญจน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายพิชิตชัย ชัยโชค

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายมีชัย ใสเนตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายวณิชยา ชาธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงวิภาวดี สมหนองอ้อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงวีรภัทรา ศรีคำบู่
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายสุทัศน์ ดาราษฎร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงหอมจันทร์ คำเสนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายอดิศร วันสีแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงอรพรรณ เสมอใจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายอรรถพล ประเสริฐแท่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงกชพรรณ จอมคำสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๑๙

นางสาวชไมพร สะตะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๘ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวชไมพร สิงอุดม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๑

นางสาวดวงจิต ฐานะการณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๒

นางสาวธิดานุช ประดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๓

นางสาวนริศรา ปานาลาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๔

นางสาวประภาพร ทองโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๕

นางสาวปทมา บุตรพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๖

นางสาวรินทร์ลภัส วิริยะพานิชเดโช
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๗
นางสาววรรณดารัตน์ แก้วชัยยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๘

นางสาววันวิสา เย็นวัฒนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๒๙

นางสาวสุจิตรา มหาพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวสุทธิดา โยธา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๑

นางสาวอารียา โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๒

นายเจษฎา นิคมวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๓

นางสาวกัญญารัตน์ ทองหล่อ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๔

นายกัณฑภณ เทพศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๕

นางสาวธัญวรรณ เตชะแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๖

นางสาวปยะวรรณ นามราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๗

นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๘

นางสาวอุทุมพร สีหลง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๓๙

นายสมควร โสภิพันธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวขนิษฐา สมชารี

๒๗/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา โนนทิง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายเจริญทรัพย์ ทองโคตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองด่าน วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายรณชัย เกษาพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงกัญสุดา บุญคาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายทศพล ศรีสุธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ โฉมเฉียงใต้
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ โสมศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายพัณณกร ทุมหนู
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงพิจิตรา เจนการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงวรรณนิสา ประเสริฐสังข์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงวิภาดา ทาสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพิยดา สุขราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงวิภา คำสามารถ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ์ ยอดตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงชุตินันท์ วงศ์สิกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายนพรัตน์ ดวงพรมยาว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สามหาดไทย
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญนาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงมาริษา แก้วยม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงสุวจนีย์ แลลุน

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๑

นางสาวนันทภรณ์ ฐานวิสัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๒

นายอานนท์ ขานโฮง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงเมวดี บรรเทา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๔

นายเสกสรรค์ สุวรรณทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๕

นายโกเมน วงษ์แก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๖

นางสาวกฤษสุดา ปองคำสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๗

นายจักรี ศรีหะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๘

นางสาวจิริยาพร จันทะมาตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๖๙

นายชาญวิทย์ พันธ์มี
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญประคม

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๑

นางสาวธารารินทร์ ภิญโยยง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๒

นางสาวนันทนัช ทองพาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๓

นายภัทรพล โสภาศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๔

นางสาวมลดา ศรีคูณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๕

นางสาววิจิตรา ทองใบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาวศิริรัตน์ ดวงนิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๗

นางสาวศุภรัตน์ ดาวเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๘

นางสาวสุชานันท์ กงสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๗๙

นายอธิคม ลุ่มสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวอรทัย คงแสนคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๘๑

นางสาวเกวลิน แสนประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๘๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๖๕๙/๐๖๘๓

นายณัฐวุธ ลีลาศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๖๕๙/๐๖๘๔

นายเสกสรร สุวรรณพรหม
๓๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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