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สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายปริญญา ยาไธสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน สุวรรณเวียง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงยุภาวดี เนาวบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ สมอน้อย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายศรรษตยา โพธิศรี

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ภูกองชนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายเติมศักดิ

์

พรมบิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผุยมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายกฤษฎา ศรีนาดวง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายคมกริช วันเวส

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายจีรวัฒน์ คะสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายชนะชัย ตรีเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายชัชวาลย์ ดาสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงญาศุมินทร์ สองศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายธนพล สาพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายธนากร นุชิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์เพียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายนัทวัฒน์ จันทร์ศรีรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายพิทยา สุวรรณเวียง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายวราวุฒิ รัตนเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายวิษณุ พันธ์กำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายสนธยา สีลอด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายสมคิด ตรุษสะดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายสิทธิโชค กมลคร

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายสุทธิราช นนทะวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายสุนทร พิมวัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายอนุภาพ เนาวบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายอัษฎา สิมพระจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายอุทร สมศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นายดาวเรือง เรืองทอง

๒๘/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นายบุณย์ฤทธิ

์

สกุลธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงประภัสสร ศรีอรัญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงพรธิวา โพธิชา

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทร์พิมพ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา กิจนุกร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอรปรีดา วรโคตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงอารียา ราษี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดศรีพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายชาคริต ภูกองชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธนากร เนืองอาชา

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายพีรภัทร์ บูระนะเวช

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงวรรณวษา แสนเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงวิลาพร ระหา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ มากอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายกฤษดา แก้ววันทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายธรรมธัช โพธิทอง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธีรภัทร บูรณเวช

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงบาจรี รัตนภูมี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงพรพรรษา โคตรมณี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายวรวิช สุขภูวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ขันทรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงพรนภา เหลืองอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงรตินันท์ พรมขอนยาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ ชัยแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงอรัญญา บุญคงที

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

ปุงมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายสายธาร สาราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นางสาวพัทธมน อินทรคำดี

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๖๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นายบุญเหรียญ คำสอนมอญ

๑๘/๑/๒๔๙๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายเด็จชัย ถินปณจา

่

๒๑/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายยอด ชาญชำนิ

๑๓/๒/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายอรรถพล สารีอาจ ๔/๓/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายกวีพจน์ ภูแลขำ

๑๒/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นายณรงค์เดช กันหา

๓๐/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นายเทพฤทธิ

์

สุขล้อม
๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นายสมควร โหตะรัตน์

๑๗/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นายทรงศักดิ

์

ยาตาแสง

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นายณัฐพล แก้วม่วง

๒๑/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นายเอกลักษ์ ผลถวิล

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นายพันธ์ระวี จินดามล ๒๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นายศุภชัย แก้วเพ็ง

๑๑/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นายสมพร ภูทองขาว

๘/๑๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นายบัญชา โกมาลย์

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นายอดิศร ทาปลัด

๑๙/๕/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นางวราภรณ์ พรมนิล

๑๔/๔/๒๔๙๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นางทองทิพย์ เพ็งธรรม ๓/๕/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นางคำภู แซ่สิม

๑๗/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นางหนูเอม มีบุญ ๖/๕/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นางบัวเลย มีมุตรศรี

๒๕/๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นางนัชฌา ดำงาม ๕/๗/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นางพุทธา แสนบุญ

๒๒/๖/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นางวิลัยวรรณ์ ไชยศิรินทร์

๑/๑๑/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นางวนิดา เชิงหอม ๘/๖/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นางมะลิวรรณ คำจันดา

๖/๑๐/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นางอ่อนจันทร์ ใหญ่แก่นทราย

๑๒/๔/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวแก้ว เขตุคาม

๑๘/๓/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นางสาวปราณี บุญชืน

่

๓๐/๓/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวนิภาพร รัตนเพ็ชร

๑๑/๘/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวอมร อินบุ ๓/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวอัญชลี อุประ

๑๖/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวรัสมี บุญเรือง

๑๔/๑/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวพิกุล ภิมาพัด

๑๓/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวรศริญ อุคำ

๑๙/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวนภาพร พิมพ์โคตร ๗/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นางสาวอุไรวรรณ เสวะนา

๑๔/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวสุชาดา ทิพราช

๒๐/๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวสมัย ดอนประเพ็ง

๒๙/๘/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวกฤษณา ษรเสริม

๑๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวดัชนี รังกลาง

้

๖/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวติม

๋

บุญอาจ
๑๓/๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวอนันตพร กุลสุวรรณ์

๑๑/๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวน้องหนิง แสนมุข

๒๒/๗/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาววรรณภา ถวิลมาตร

๒๗/๗/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๕ นางสาวสิรินทาหรือศิริพร

ฉิมรักแก้ว ๓/๗/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวศุทธฺนี พรมสนาม

๑๘/๘/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวพิราอร ไชยสิงห์ ๑/๗/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงกานต์ชนก ปกษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายจิณณวัตร สิงห์สองคอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายณัฐภัทร ทองทับ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงประภาสิริ กองสินแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายพีรภัทร คเนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายพีระพัฒน์ พรมบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี มูลราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงรพิพันธ์ คำทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงรัตนวรรณ โสภีร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บัวเก่า
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายวิศวุฒิ บุดดาวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา สุเทวี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายอชิตพล นาจันทร์ทัด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา ดีรักษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ผลลาภ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงกันติยา ชัยศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงณัฐติกานต์ สำนักบ้านโคก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงดารบุษป บุญแพร้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายนนทนันท์ ศักดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงนลิน คเณสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายนันธวัฒน์ ฝกเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงวรรินทร์ ประชุมชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ศักดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายธีรภัทร ปดถา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงนิลารัตน์ นามจันทร์ดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายยสินทร มุขอาษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๕

นายอำนาจ ทำของดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงวีรญา หาญพรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูพานคำ วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วิชุมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงกุลสตรี ประดับศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายปญญา แพงพอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวิยะดา พรมสีดา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายอันดา วังแพน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วมณีโชติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ศรีคลำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงณัฎฐยาภรณ์

พลูสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันนามอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงนุชจิรา คัฒเนตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา คำสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ชัยฮะนิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงปนัดดา นนทะลุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพุทธมณี บุญเรือน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงฟาใส อินทราม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงวนิดา สุรมรรคา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงวริศรา มณีศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงวันวิสา จาระบับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงวิภาณี แก้วก่า
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงศิริประภา ศรีมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสาริกา ผสมพืช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงสิริยาพร สิริวัฒน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ถา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา แสงอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงเกษราพร คำบอนพิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงเพียงนภัส สืบแสน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายกนกเทพ ยุติธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงกมลชนก วงษ์ศรีรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงกัลธิดา มูลเวียงชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงกีรติกา แก่นผา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงจันทกานต์ เสมอใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายชัยสิงหา ผลสงเคราะห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงญาดา ดีเดิม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงรัศมี ใจซือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงวรัญญา อรัญเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์ชมภู
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายสุพัฒน์ เครือพูงา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี ประเสริฐสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงอัจฉราพร อรสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

หล้ามี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงเพ็ญลดา จักรเพ็ญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายเอกรินทร์ แก้วอาจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายนิกร ภาวะหาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงมยุริญ แก้วประทุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงศศิภา แก้วประทุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายจักรี กลางนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายฉัตรวัต วันสุธะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๖

นายยุทธภูมิ เห็มทอง
๑๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๗

นางสมพร มอญขาม ๔/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๘

นางลำใย สีเทา
๒๘/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๘๙

นางสาวนริศรา พรมราช
๒๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๐
นางญาดา เห็มทอง

๑๘/๙/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๑

นางอภิรดี อาจหาญ
๒๐/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงปยะนันท์ ดีรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงพรรณิภา บุตรขันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงมาลิณี ศรีแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงชลดา ไชยยะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีหลง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงณัฐทิยา ทานอุทิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เอียว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายณัฐพล บุญเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงทับทิม วงษ์จันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงนิภากร เชิดสม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ทิศเพ็ญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงปภัสรา โพธิวิรัตน์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายปณณสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพนิดา แก้วเมืองกลาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรรัตน์ แสนภักดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายพันกร เหล่าศรีชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงพิชญาภัค รัฐราษฎร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิมพ์จรัส ทาแหยม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงพิมลภัส รุ่งแจ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายภัทรพล นามบุญลือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายกฤษณะ โพธิเงิน

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงขวัญจิตร โยธาภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงจุฬาธินันท์ ทุมรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ด้านคำมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงปรารถนา กันทะมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงอารียา พร้อมสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาวชลิตตา คำปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา นาเมืองรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๑

นางสาวพรชิตา พิษวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แสงรถ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงแพรอรุณ นาสิงคาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายโชคทวี คงเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดปาหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงหัตถาภรณ์ เกษี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงกชวรรณ ทองอิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เมิดไธสงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาชัยลาน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ โนนสีคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ชัยโยกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงทับทิม ประเสริฐสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายธีระพัฒน์ เหล่ามาลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายพนม เต็มชัยสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายพลวัต โสดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงรัชนี สมภารสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายศราวุธ ผานัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศิรภัสสร คำหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุจิตรา นิมมณี

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีคุณลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายอภิวิชญ์ โทนสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ เจียระนัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายอัครพล คำหงษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายเจษฎา เหล่ามาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๔

นางจันทิรา ศรีซุย
๒๒/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๕

นายเทอดศักดิ

์

เหล่าอรรคะ
๑๗/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๖

นางปรียานุช อุ่นใจ
๑๓/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๗

นางสาวสาริน พรมราช
๐๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๘

นายสุวัฒน์ นาทันตอง
๒๐/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงชลิตา อาจสมัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ กำลังศิลป

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายบรูซแบลร์ เบร็มเบิร์ก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ อัมพระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงวรนุช ไชยโยธา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายวรวุฒิ บุตตาหึง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทุมชะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายวีระยุทธ เพชรโก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงสุมินตรา เคนคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายอนิวัฒน์ อัมมะพะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายกฤษดา มุกทา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงกานติมา จงกลนี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิตระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงนิตยา สารไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายบดินทร์ สุดแสวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงลินดา สุดแสวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ทุมชะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงสิริกร มาสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายอริยะ ปาระแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายอาจณรงค์ ทุมชะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายกฤษดา ลากูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายทัชกร อาสานอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงทิฆัมพร สุปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายธนากร พิมโสดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายธวัช แสนศึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงลักษิกา ทันทีมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายวสันต์ ลีทองดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายวัชระ ดาแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายเชษฐา นาชัยบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายเนติธร โสโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงนิติยา คำพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นายทรงวุฒิ ราชแสนเมือง

๑๓/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๑

นางเตือนใจ สามล
๐๙/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงธิดาพร หาญบำราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงวรรณิศา ขันธ์พระ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข้องโป วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงกัญสุดา ทองบำเรอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ คำบุญเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรโก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายธนกร อ่อนวันนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายธนาวุฒิ แสนสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงปาริชาด สุระศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายภานุราช เพชรสอดแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงวนิดา พัสดร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงวรรณภา บัวหอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงวรรณเลขา นนทบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายวิศวะ ธรรมสุจริต

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงศิริกรรณิกา วันพิชชะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์สุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา นำคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา บุญสุระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงสุภานัน แก่นสาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงอนันดา แน่นอุดร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงอรปรียา ศรศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงอรัญญา วงษ์ชาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอริชา ศรีสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา พืชพียร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงไอยดา หวันลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายกฤษฎา แทนสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงขวัญธิดา มิงคำมี

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ทับบุญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทองทิพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงชลิดา นามวงษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ วิบูลย์เชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายณัฎฐชัย ศรีวิเศษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายณัฐธร เนตรเล็ก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ราชสร้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุ์โภคา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุระศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงธัญรดา อามาตย์มนตรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงธันยพร บุตรดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายธิเบต ชัยเพชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงพรนภา สุทธิแสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายพุฒินันท์ ชาพล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เหล่าประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาทสีทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงวิชุลดา นามวงษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา บุญบู้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงสุภาพร สารีมาตย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายอนิรชิต พุทธพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนฤกษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอริสรา บาฤษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายเพชร กลางราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงเมษา หลงนุชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายโชคทวี ผูกพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายกิตติกวิน ทุมวัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายณัฐนัย สุวรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงธนพร บุญมานาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายมงคล ทนทาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เสาะสมบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

ศรีสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายอาณัฐ เดินชาบัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายอานนท์ ทองวิไลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ร่วมทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๓

นายธนูชัย ชาวดร
๑๒/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๔

นางสุจริตรา สุราช

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายพชรพล บุสดียัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ จอมไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสุทธิชาติ สุวรรณคม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สายสอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายชนะชล พินิจมนตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายพงศกร มะลิทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงมลธกานต์ นิลหล้า
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายศิริวัฒน์ สุวรรณศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงไพลิน บัวรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา พาละแพน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๕

นางสาววิยะดา เจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๖

นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมภูเขียว
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงกัลญาณี ชัยบุตดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จันทร์ไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงชญาดา คมบาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บุสดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาดำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายเฉลิมชาติ แก้วคำแพง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงจิรัชยา กาญจนะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์สุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ณะสีเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายธรรมรัตน์ หันตุลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงปณิตา พินิจมนตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงสุชาดา พรมจารย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุรีงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอนุชรา ชนะภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายอัครเดช สูงสันเขต
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงอารียา เหล็กกล้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายชินพัฒน์ สมใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงนันทพร วันเพ็ญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๖๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายอัครวุฒิ แข็งขัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายโชคชัย มุสิกา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายณัฐภัทร ชนะภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายตรีเพชร หลักตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายธนพงษ์ ชูวิทย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญใบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายศิวกร ต่อนสุรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายศุภวิทย์ แก้วมุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายเอกภพ วิประชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๔

นางสาวจิตตรี โต๊ะงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๕

นายณัฐวุฒิ ศรีโพนทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๖

นางสาวพรวิภา บุตรดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๗

นางสาวศิรินภา ผาเนตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๘

นางสาวสุดาภา จันทร์สมัคร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๘๙

นายอภิเชษฐ์ บัวลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงโชติกา ชัยศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๑

นายจักรกฤษ เทพนวล
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๒

นายณัฐพงศ์ ตรีศาสตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๓

นายฤทธิชัย สีแสนตอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๔

นายศตวรรษ กองโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๕

นายสุริยา ขันแข็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๖

นายอภิสิทธิ

์

เจริญสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๗

นายอลงกรณ์ ทัตติยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๘

นางสาวกรรณิการ์ ชำนาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๓๙๙

นางสาวจินดารัตน์ มันคง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๐
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๑
นางสาวชนนิกานต์ จำปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๒
นางสาวธีราพร กล้าขยัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๓ นางสาวปราณปริญยา
ตะจันดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธารนิล ใช้ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงนันทิชา หาสอดส่อง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายปณณธร เข็มสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ลาดบัวขาว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงวรัทยา จุ้ยกะมุทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ลาดละคร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ อันอาษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายวีรภัทร บุษดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะโบราณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายภูธเนศ โสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา สังขาวิเทียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายชาญณรงค์ สุระเทวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายณัฐวงศ์ บุญครอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทะเกศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงธีรนาถ บุรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายปริญญา ดวงมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา สร้อยคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงเกตุสุดา วงษ์ยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ เขือนคำ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงปยะดา อุรา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายราเมศร์ โสภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายวัชรพงศ์ เนืองชัยยศ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วอาจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายสราวุฒิ สีนอเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิลประกอบ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๒๙

นางบุญตา งามวัฒนากุล ๑/๔/๒๕๑๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายธีรพงษ์ สีคำแท้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายบุรัสกร ช่างหล่อ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายศรายุทธ ศรีเสมอ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาตรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ วิชัยวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีเสมอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีเสมอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายจักริน สุภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงดวงกมล ศรีภูธร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงตติยา หนันต๊ะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงบุณยนุช สนดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงพิมล โนนทิง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงรักษณาลี เคนคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงรุ้งฤดี คำพระไมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงวรรณิษา ศรวิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงวาสนา ชาจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายวิทยา หล้าพลพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายศตวรรษ เกตกัณหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงสุชาดา พิมพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงสโรชา เพียรงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงอัครณี คำทุม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงขวัญฤดี เหลาสุภาพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายคิมหรรต์ ไทยเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ศรีหาโง่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงวรรณิษา คงแสนคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงสุกัลยา ภูศรีฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามศรีแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงอรฤทัย ทองชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงอริษา พลทัศสะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายจตุพล แก้วพรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายชินดนัย บุดดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงปวีณา พลเยียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงพรนภา แก้วส่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายพีรภัทร สหัสคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายสิทธิกร สุประมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา นามศรีแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริบุรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สิงหา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายคฑาวุฒิ โพละเดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงทิพณรินทร์ แจ่มจำรัส

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายนำพล คำพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงปยะณัฐ กลางวิชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงมาลีญา พลศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ใสแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงอารยา แก้วกาหลง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงกชพร โอษฐสัตย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริวันทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายฐากูร พิมพา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยคำดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายนัฐวุฒิ คำบุตรดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายภูวดล สิทธิศรีจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายวรัญู ดวงพรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงสายสุดา จันทภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา เอกวงษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุพิชชา ทองอาจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีมารักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายเจษฏากร บุญปก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายกมลาสน์ จิตธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายจิรโชติ อุ่นทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายณัฐขนน รำเพยกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันดาโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายนัสธิพงษ์ คำสีแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงนิภาพร สุดใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายภัทรภณ ราชบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายรังสรรค์ ศรีบัวภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงลักษมา สุราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงวิภาวดี แก้งคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงศศินิภา คำสีแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุดาภรณ์ พาพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายอโนชา วิเศษโวหาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายณรงค์ชัย แสงจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ชาอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายนทีกานต์ ดวงแสนโว

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายปฏิภาร ดีดวงพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายพงษ์ดิศักดิ

์

พีระภาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวสันต์ ปจจุโส

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายวัชระ ศรีบุญฮุง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายเด่นอุบล มูลโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายเพชรรัตน์ โคตชาดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพนมรักษ์ ก้อนชัยเสริฐ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายอนุชน ทาประจิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๒

นายอุดม แหม่งปง ๖/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๓

นายสุพจน์ นนท์มุต ๕/๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๔

นายธำรงศักดิ

์

ณ  อุบล ๘/๘/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๕

นายบรรจบ พูสีโสม
๑๔/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๖

นายสุรพงษ์ จันปญญา
๑๘/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๗

นางละมุล อัปมะเย ๑/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๘

นางปทมา พรหมธี ๑๐/๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๑๙

นางสุภาภรณ์ ทองเขียน ๕/๕/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางผ่องพรรณ ณ  อุบล

๒๓/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๑

นางบงกช บุญหาญ
๑๒/๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๒

นางรุ้งกาณฑ์ จันทสิม
๒๔/๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๓

นางสุภาพรรณ ภูเนตร
๑๗/๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๔

นางพัชรา วงษ์จันทร์
๒๗/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๕

นางสาวจารุพร เพลามี
๒๔/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๖

นางสาวอลิศิลา ณ  นคร
๓๐/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๗

นางสาวอารีรัตน์ สารีแก้ว
๑๐/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงจิรประภา วิชาธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงธัญจิรา แสนมูลลักษณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพรพิมล โทอุทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงรัตนธิดา อ่อนสะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายสดใส พงษ์สระพัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงสริตา อ่อนนำเทียง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญอุ้ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงฉันทนา สีผา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายชนะชัย เนตรปญจะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายทบทวี สมยอ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ กัณหาปอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์สระพัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงสุวรรณภา ลีแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา ไตรชู
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงเทียมจันทร์ หอมสมบัติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงจริญธร ไสยสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายชิรานุวัฒน์ ภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาร์ศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายประสิทธิ

์

คำไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายวทัญู สิงห์หาพาล
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงวันริสา จันทิชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖ / ๖๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๐
นางประนอม สมสกุล ๕/๙/๒๕๐๓ โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๒

นายสุรศักดิ

์

เครือคำ
๐๙/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๓
ว่าทีร้อยตรีจิราภรณ์

่

ทิวาวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๔

นางสาวรินดา อ่อนมีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๕

นางนงนภัส ไชยศรี
๐๒/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๖

นางทองจันทร์ เหลาราช
๐๕/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๗

นายประภาษ พรไตร
๑๕/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๘

นางพูนสุข ศักดิดา

์

๑๐/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๕๙

นางสาววัชรา วงศ์เชียงยืน
๑๕/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายนวพล ศรีพุทธา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงจันจิรา แสงดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายวรโชติ ดีหล้า
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายครรชิต สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายพิฆเนตร เมืองน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๕

นายกระทิง รับเพ็ชร
๒๔/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พลรักษา
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายพีรายุ สินปรุ
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายสุริยา นาใคร
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายพิทยากร จันทรัตน์
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภัษอู โคตรสุวรรณ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายวัชรระพงษ์ ใจหาญ
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำกลอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พันธ์ลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายพีรภัทร์ เจริญสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๕

นางสาวทิพัฒน์ กองสมบัติ ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุญประคม

๑๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ ลือคำหาญ
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงมยุรี ช่วยปด
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงนุชจรินทร์ วรรณคำ
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรุจิรา กุลนาม

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา มะโนวรรณ์
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงสุนิษา โคตรสุวรรณ
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

จันทร์นาหว้า
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงอรอุมา บุญทม ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๗ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ เหลาแก้ว
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แพรเอม
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงนฤมล ยงค์ประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายคำรณ นาคจินวงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงอินธิรา ช่วยสนิท
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายนที ชมชัย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายชนะภัย ภูกองเมฆ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา เสาร์แพง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงดาริน สิงห์คำ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สุขเสริม
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทับตุ้ม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงสุภัทรา พรมมาลุน
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงวรรณา หม่อมวิสัย
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงสโรชา กุลากุล
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ด่านสอดแนม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๐
นายบัวทอง จันปญญา

๑๕/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๑
นายธาดา ขุมเงิน

๑๑/๒/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๒
นางนิลุบล ดวงจันทร์ศรี

๒๔/๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๓
นางประจินตยา ขันตี

๑๕/๔/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๔
นางกรรณิการ์ ไวยฉัยยา ๓๐/๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๕
นางสาวรัชนู พลท้าว

๑๙/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงวรพรรณ ศรีคูณ

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พร อินเลียง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายกลวัชร ศรีจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายอติคุณ มณีวงษ์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายปญชา รัตนะมงคล

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายศรัญภัทร์ โม้แพง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายไกรวิชญ์ มหาพรหม
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ ชัยวีระ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงเย็นฤดี ภูมิพรม
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงวรรณภา อินเลียง

้

๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงธัญชนก ขำประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงภาวินี ชายมัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงมนทิราลัย มีพิษ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงธนิฏฐา เคนดา
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๘ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพัชราภรร์ วิสาระพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงพรรณิดา ศรียางบุตร ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์ฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงวรางคณา หาญชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๔

นางสาวอภินันท์ นาดี
๒๑/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๕

นางสาวกนกวรรณ แสงสุข

๒๔/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๖

นายปริยพงษ์ อุ่นเทียว

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายวิศรุต ศรีเชียงฮู่
๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายภานุเดช มานุบัตร
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายนิพันธ์ คำแสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์วงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญดก

๒๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงกานติมา ปาติสัตย์
๑๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงจันทิมา ตุ่นเฮ้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงจารวี แสวศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงพรรษกร สนดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงฟาใส ชาวเกวียน
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงวิศรุตา ปรัญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงสุวรรณรี บุญเรือง
๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงอนุวรรณ ดีขัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปรารถนา นาดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงกนิษฐา บุญเพ็ชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงกุลสตรี พรมสีแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมสุวรรณ
๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงเปมิศา สอนคะ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงนำฝน วรรรณประเสริฐ ๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงอริสา ดวงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายปวิณ์ธิดา ลุนะหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายปณิดา จูมพลมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงธีระพัฒน์ พลเยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายกุลณัฐ โคตรทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ นันทโพธิเดช

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายเกริกชัย บุญอภัย
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงศศิธร ดวงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงกันยา โภคพันธ์
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๙ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายกันศักดิ

์

แซ่เตียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงชลดา สำเภาลอย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงชลนิชา คำแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงชิดชนก ปานวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองเทศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายพรพิสิษฐ์ ดอนมายา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายรังสรรค์ ทองแท้
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายรัฐพงษ์ จันทร์ทิพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงศศิธร สอนสัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงศุขวรรณ ผาดำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ ไสโสก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีประเสริฐวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ นามศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงณัฐพร แวงแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนากร สุทธิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงนิลญา เคนดา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงพรชิตา พรมบุญมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงพรวิภา จันทร์ทิพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายวรพล ทุมพร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไวคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิทยาสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงปนธิดา วังมนตรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายลิขิต ศาลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงกชกร วิริยะพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายชาตรี พิมพิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สำราญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายนครินทร์ ใจรัก
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายนันธวัฒน์ ทองมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงปทมาพร นาโสก
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงมาริษา จันทร์ธีระ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ คำเมืองคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ นรสีหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายสันติทร เปาภูเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๐ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

บับพาวันดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายเมธา รุณวิจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายไพรัช สมหวัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายกฤษฎา สูตรชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ ท้าวสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทะกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายณัฐวัศ ศรีอ่อนน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงดวงเดือน ประทุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายธนอนันต์ โคตรธา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ไชยศรีดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนัฐริกา แสนอิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยคำแดง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงนิสารัตน์ นามวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงพรธิตา พรามฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายพิภพ ภูพานแดง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงพิมพกา อาสาพนม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงมนันยา อำจุฬา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงวนิดา อินหวังสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายวัชรพงษ์ มูลราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวาสนา แก้วพวง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงศศิภา เขาคอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงสุนิสา เดชพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายอนุพงษ์ ปานวัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายเอกรัตน์ มโนธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงชลิตา ศรีฉลาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายธราดล ภูเวียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายธวัชชัย โหล่คำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงธัญชนก ศรีราชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงธารินี จันทร์เชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงนริศรา เบ้าหล่อเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายนวมินทร์ อินทร์กอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ พฤพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ แสนศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงนันธิรินทร์ ทรงสีสด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๑ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายพลพล หารวิชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายพีระพงศ์ บุตรโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์อำมาตย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ โชคสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ นาเหนือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายวิทยา ดอนแปะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงศิริธร รัดทำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ด้วงก้อน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อินหวังสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงอติยา โสดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายอำพล ศรีลาเดช
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงกัญยากร บุตรโคตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายจาตุพัฒน์ ไชยศรีเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายทัศนพงษ์ สมชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ภาคยุติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงพัชราภา พิชอาดูลย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงวนิดา ปญญาใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงศศิธร คำบูชา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงสุปราณี ผันผ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงอารญา สนสุรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงเมฆขลา เกือปญญา

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงแพรวนภา มะสีผา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๘

นางสาวธัญลักษณ์ แก้วคำลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๔๙

นางสาวมุกดา ผาทุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๐
นายเอกพันธ์ ปทสินธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๑

นายสถาพร ศรีหาทับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๒

นางสาวจันทรา ขุนหมืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๓

นางสาวฐิติมา เรืองเทศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๔

นางสาวศศิมาภรณ์ สนสุรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายปริญญา คำยศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงจิราภา นามศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หมืนหน้า

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงชาลิสา บุญมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงญาณภัทร สารีบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๒ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ หากันได้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายตะวัน ต้นกันยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายทิวัตถ์ ทับพิมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธนภัทร ศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงธัญญารักษ์ ส่างหญ้านาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ กันภัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุกุมาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายนราธิป สาริยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายนราวิชญ์ เสียวสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายประวิช สนสุรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายปริวัฒน์ คำไล่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงมนัสชนก เหล่าอุด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายยุทธการ ทัยทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงวรัญญา มหาพรหม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายวัชระ สุวรรณจักร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวิภาดา ดีจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี สมชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงศศิธร แสนศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี ใจบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงสิรินดา บุตรดาวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสโรชา มาบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงอรอุมา โคตรทา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงอรัญญา ฤาษีลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงอารัญญา ทองตีบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงกานต์รวี โพธิดอกไม้
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงจิราภา ลาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา สายสี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงชญานี ศรีจันแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๘

นายณัฐวุฒิ ทานะแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์น้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงธิดาพร ลีเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงปภัสรา คำภูกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายปยะวัฒน์ เหลาปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายพลวัฒน์ เจริญร่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงลำพูล เพ็งธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายวรเมธ เมืองคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายศิขริน นาเหนือ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงสุภาพร ยิมรักษา

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี มูลเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภิญโญวัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงเจษฎา กองดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สีลาวกาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงการทิตา คูณหลัก

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงกิตติญาพร บุตรีสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายจตุรงค์ จำเริญจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงจิราภา บุตรดาวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายฐาปกรณ์ มัธผา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงทัศน์วรรณ แสนโฮม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงทิชากร กองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ผาดำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงนงนภัส ประทุมรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงนภารัตน์ สุขวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงนันทิยา อุนาภาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงนิรณี เข็มขาว
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงนิรมล ชัยชาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงประนิดา บุญดก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงประพาพร คำภูกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงประภัสสร กมลพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงปนทิพย์ ประทุมรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงพรธิตา นามมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงพรนิภา สังฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงพัชราภา พลกำลัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ประวะภูชโก
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายภาสุ ฝกเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงมะลิดา พูลประสาตร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงมาลัย คำไล่
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงยลฤดี คำพิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงยศวดี อนุประดิษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๔ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงรุจจิรา จันทร์ภูผา

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายวิศรุต พิมพ์แน่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายศุนากร สมบัติหล้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายศุภชัย สีลานำเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงศุภวรรณ จันทวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี คำมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงอรอุมา คำติบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงอัจฉรา วรรณศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงอัจฉรา สีทาแก
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงอิศริญา ไทยคำแดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงอุทุมพร พานคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายเกรียงไกร อุปมัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงเกษดา งามผอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายเจ็ด ฮอร์ตัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายเดชนรินทร์ มะโนใจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๕

นายกฤติกวี ศรีสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๖

นางสาวกัลย์สุดา ศรีจรูญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๗

นางสาวคฑามาศ สีเทศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๘

นางสาวจันทร์จิรา โง่นชาลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๔๙

นางสาวจิตติมา จันเรียน
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาวจุฬารัตน์ วิชัยภูมิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๑

นายชนาวัฒน์ อินทะจำปา
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๒

นางสาวฐิติยาภรณ์ นามจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๓

นางสาวดรุณี นามศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๔

นางสาวดวงใจ ทัดแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๕

นางสาวธัฐชา นำธรรมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๖

นางสาวนัฐวัลย์ วรรณประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๗

นางสาวนิสาชล จันธีเทศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๘

นางสาวปยมาลย์ ประมงเขตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๕๙

นางสาวพรทิพย์ พูลพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๐
นางสาวพัชริดา ไชยเดช

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๑

นางสาวพิมพิลาลัย นามวงศ์ษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๒

นางสาวภัชราพร บุญพรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๓

นายภานุพงษ์ วิชาเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๔

นางสาวภิภาภรณ์ แก้วพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๕ / ๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๕

นางสาวมะลิ นันทะทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๖

นางสาววรรณวิภา เหล่าสอน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๗

นายศราวุฒิ สุขเต็ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๘

นางสาวศศิธัญ สายทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๖๙

นางสาวศิรประภา กันภัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวศิริญาพร ศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๑

นายสราวุธ พรหมศรีหา
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๒

นางสาวสายใจ กุลสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๓

นางสาวสุกัญญา โกทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๔

นางสาวสุคลธา ฤาชัยราม
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๕

นางสาวสุนิสา จันทีเทศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๖

นางสาวสุนิสา อินทร์นอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๗

นางสาวสุพรรษา เจนชัยภูมิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๘

นายสุวรรณ เอียมสะอาด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๗๙

นางสาวอนุกรณ์ สะตะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวอพินยา สุพิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๑

นางสาวอมรรัตน์ คำมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๒

นางสาวอังคณา อุปวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๓

นางสาวอัญชลีกร เฉยขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

วิชาชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๕
นางสาวเบ็ญจวรรณ นามจำป

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๖

นางสาวเมทินี จันทร์ชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๗

นางสาวกมลรัตน์ หยวกดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๘

นายกิตติพงษ์ สาวิสัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๘๙

นายจตุรพร จันทิเทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๐
นางสาวจันทิมา บุญประคม

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๑

นางสาวชลธิชา จันทรศร
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๒

นางสาวชลนิภา คำหล้าแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๓

นางสาวชลิดาพร บุญชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๔

นายชัชพล หล้าฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๕

นางสาวณฤทัย แก้วหัวนิล
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๖

นายณัฐวุฒิ จันบัวลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๗

นายธนกฤต พนารัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๘

นางสาวธิดาพร เหม็นหล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๘๙๙

นายนภดล พลบุรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๖ / ๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวนภาพร สองเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๑
นายนันทวัช ผันผ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวนำทิพย์ ชอบศิลป

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๓
นายบดินทร์เดช ชัยสงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวประภาภิมร บุดดาวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวปรัชฎา ทัศนิยม

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวปราลิญา โชคบัณฑิต

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวปวีณา กมลพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวพนิดาร์ แก้วเรืองแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวพัชราภรณ์ หินชัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวภัสสร แสนบุญศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๑

นางสาวรัตนาวดี สายทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๒

นายวรวุฒิ ติดสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๓

นางสาววรัตน์ดา ชมชาญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๔

นางสาววราภร ทองมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๕

นางสาววราภรณ์ จันทราดอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาววิยะดา บุตรโคตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาวศิษดาภา ชินศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๘

นายสกุลเดช ศรีมุงคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๑๙

นางสาวสมพิศ วงเสนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาวสาริณี ทะโพนชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๑

นายสิทธิชัย เรืองศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๒

นายสิริศักดิ

์

ขันอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๓

นางสาวสุดารัตน์ ภูมิพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๔

นางสาวสุรัสวดี นุชัยภูมิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๕

นายเกริกฤทธิ

์

เจริญชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๖

นายกิติชัย คำพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๗

นางสาวกุสุมาพร ทองด้วง
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๘

นายฆนาทัย หอมสมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๒๙

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทิพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวชมพู่ สมชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๑
นางสาวทิพย์สวรรค์ ณะพลชาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๒

นางสาวธิดา หล้าฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๓

นางสาวนำฝน สรวงศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๔

นางสาวปยธิดา ถาวงษ์กลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๗ / ๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๕

นายพงศกร ดาด้วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๖

นายพงษ์พัฒน์ มันศรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๗

นางสาวพรไพลิน ศรีสามิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายระพีภัทร สุมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายสหรัฐ ยะบุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายสหรัฐ รบศึก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายณัฐพล บริวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงจิตรดา สุริสาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กันทะเนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงพรณภา จันทธิเทศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงมณฑาภรณ์ ดีกุดเรือ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายกริชนัย ไชยสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงกุลนัฐ นาเหนือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายธนา สิงหาชม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงนก ส่องเสนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปยานุช ทองขันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงพรประภา อดทน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สมบัติเศรษฐี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงอรณิชา ภัยระงับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงอรทัย ผสมทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายอัฑฒ์ วงค์จวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงธิติกาญจน์ สาริสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายภัทรดนัย สงพิมพ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงใบปาล์ม แก้วศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงฐิติมา เรืองโหน่ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกษรชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์พิกุลพิมพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรโคตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงปริญญา พรมมาวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายพิทยา นาเหนือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ซือสัตย์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงผ่องนภา สินธุสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงรัตนา กมะณีย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๘

นางสาววิชุดา โข้บุรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงสุนิษา บุตรโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๘ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๐
นางสาวอังคณา ขันตรีกรม

๒๓/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๑

นางสาวเกสร ลือคำหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๒

นางสาวรุ่งทิวา ศรีบุรินทร์
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๓

นางสาวพีรญา วาดวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงชนินาถ ชัยบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงธารารัตน์ สุทธิชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงมาริษา ยาพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงวานิช สิงห์ชา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงสุพิศตา บุญชิต
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงอริษา บุญเหลือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๐
นายแสงอุดร บุญชิต

๐๘/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

 

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงปนิดา ไตรธิเลน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงมาริสา มณีวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ รังไชย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์นุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงศศินา สระตังโหมง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา นวลสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงอริสา ชมจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายเด่นดนัย กัลยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงจิตอนงค์ จำนงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงณัฐริกา พลสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นวลสว่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายศักดิดา

์

หอมมาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงศิริญญา บุญรอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา มะนาวทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงอริสา รักษาสระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา นวลสว่าง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงศรีชล แดงนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขมาตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา พะโยหะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงกรนัฐ ไวยวรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงชนิตรา แฝงด่านกลาง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐริกา ทะนาชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงณิชากรณ์ โกมุดพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๙ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงทอฝน พลสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปพิชญา นามไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงกุลสตรี พิลากูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายชินดนัย ศรีนันนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายนัฐพล ยายิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงบุษกร นาสีนวน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีพัษยศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงวริศรา ทัพภูตา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร กงเก๊อะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ฤทธินอก

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงไอรดา พิมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงจันทกานต์ ประเสริฐผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์มา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงชนิดา บุญเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงชลิตา สมแพน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงธาลิณี บุญราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์เฆ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายอนุวัฒณ์ ละดาห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงนันทิชา ยางเดียว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงพรรภิษา พลสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงสาธิกา เยือกเย็น ๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๖

นางสาวสาธิตา เยือกเย็น ๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ สมใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายนฤพนธ์ เหวียงวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงนุชนาถ ราชบัณฑิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนำฝน แฟนพิมาย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ ละสามา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงปยธิดา มุจรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงปยวรรณ พรมโส
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงปยะธิดา ผาแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายพงศธร กาสีชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายพงศธร ถาวงษ์กลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงพรรณนภา โง่นแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายพิชิตชัย ศรีภูธร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายยุทธพิชัย โกกะพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๐ / ๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายฤทธิพล พลมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชาวอุไร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พรมพลเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายวรพงษ์ พงษ์ด้วง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายวรวุฒิ มะโนสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงวาริณี สุขสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงวิภาพร แดนหงษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงศุภธิดา ศรีพันธบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงสมิตา สีดาหลง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายสรวิศ กาดกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสิราวรรณ ศิริสุรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงสุปรียา คงดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงอภิญญา ชืนโพธิ

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ มูลมณี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา สินโคกสูง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายเจษฎา สุขใส
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายเมฆา ไร่สงวน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วดอนญวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงงามจิตร์ สารมหาชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายจารุวัฒ ทองบุญมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงฐาปนี ภิรมย์ราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงณัฐรุจา จักรโนวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยโก
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุประถา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงนริศรา ชาวอุไร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงนฤมล วงศ์โสภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงนัยนันท์ ศรีจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ ดอนหลักคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงปาลิตา ดาวไสย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน พันทะกัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แตงโสภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงพิณพิไล โรเคนแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีเหลียมงาม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๑ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา ขุนบาลยอ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงภัสสุดา ปูสา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ ดวงโทลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์ มันพรม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีเสมอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุภาพร ละเอียดอ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงสุภิดา โชคลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงสุมิตรา งาสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอพัชชา สิทธิศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงอริสา จินดาภู
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงอลิตา จำปายศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายอัมรินทร์ ศรีหะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พลศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงเมขลา สมฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงไพรัลยา นามรินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายกรกมล พรมหล้า

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายกฤษดา หร่องบุตรศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมลภพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพชรกันหา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงกัณฐิกา มูลพลึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ประทุมทอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายกิตติพงศ์ คำสีนาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงจันทิรา สามารถ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประกาศพร
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายณัฐพล ศรีภูธร
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐมล คนโทเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญช่วย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เศวตวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงปณิดา ประกาสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายปรมินทร์ โพธินิล

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายปญจพล พันแน่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงปยะวรรณ แซ่เจีย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงพรรณภัสษา ม่วงสนิท

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงพัชรพร อุประถา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายพิชัย ประกอบดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๒ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ์ ดอนพุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายภควัต พัวพา

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ มะโนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ สีชมภู
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงศรีสุดา ถาบุญเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ภูมิยิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา ศรีหะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอธิการ ใจงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำสี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอิสราพร พุฒฝอย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงเกษราภรณ์ นาคเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาวกชกร ไชย์รถ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวกมลวรรณ พุ่มพวง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ ธิกากัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงกัณณิกา บุญทองล้วน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงจันทิมา ดอกไม้พวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ สายด้วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวจินตพร พัฒนสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงจินตพร ศรีฐาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ มะณีเพ็ญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงญาดาวดี พลมูลตรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๑

นางสาวฐิติมา แสงกล้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๒

นางสาวณัฐชา มาทวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวณัฐยาภรณ์ โพธิดู่

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายธณธรณ์ สมทัศน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวธัญรัตน์ งามศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาวธิดา สีดาหลง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๗

นายธีรภัทร์ สิทธิเสนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๘

นายธีรศักดิ

์

ยกยศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายนราธิป ขนันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๐

นายนรินทร์ธร ภิรมย์ราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงนริศรา ชาวสวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๒

นางสาวนิลยา สมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๓

นายบัญชา ภูมิประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายบัณฑิต อาจหาญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๕

นางสาวบัณฑิตา สุดสนาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๖

นายบุญยกร สุปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๗

นายปรัชชานนท์ ยุพานิชย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ วรจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวปวีณา อุปถัมภ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๐

นางสาวปยวรรณ รัตนมนตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๑

นายพงศธร พันธ์ตู้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๒

นางสาวพรรณชิตา แสนนาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายพสุธา เกิดลาภ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มณีวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๕

นางสาวพัชรีพร เพชรกันหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๖

นางสาวมุกดา คำบุญเรียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๗

นางสาวยุภาภรณ์ นามเลน
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๘

นายวงศธร เวียงสิมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๕๙

นางสาววดารัตน์ คหาวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงวรรณภา คุ้มศิลป
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงวิพาดา พันธ์แน่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๒

นางสาวศรินทร์ญา สูงนารถ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๓

นางสาวสุพิชญา มูลสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายอนันต์ หาปญนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๕

นายอนิวัฒน์ โสภาศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๖

นายอภิรักษ์ แถมนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวอรยา ดอนบุราณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๘

นางสาวอารีรัตน์ แก้วใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๖๙

นางสาวอิงอร อรัญมาลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงอินทราภรณ์ เปรมประโยชน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๑

นางสาวจริยา พัฒนสาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๒

นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีฐาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวณัฐริณี ศรีวิจารย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๔

นางสาวดารารัตน์ ดอนอาจเอน
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๕

นางสาวธนัชภรณ์ แสงโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๖

นายบัญชา ค้าคล่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๗

นายปราโมทย์ ถาบุญเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๘

นางสาวปยธิดา พรมรัศมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๗๙

นางสาวภาวรินทร์ ไชยแสนท้าว
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๔ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๐

นางสาวมรันตี ศรีธชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๑

นางสาวมาลินี อันทฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๒

นายยุทธิพงษ์ วัฒสาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๓

นางสาวยุภา ดามาตย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๔

นางสาวรัชฎาภรณ์ คำสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๕

นางสาวรัตนาภรณ์ สระแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๖

นางสาววนัสนันท์ สุปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๗

นายศราวุฒิ เย็นวัฒนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๘

นางสาวศศิวิมล สำราญบำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๘๙

นายสถาพร สลัดทุกข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๐

นางสาวสุดธิดา จำปา
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๑

นางสาวสุนิสา เถือนแก้วสิงห์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๒

นางสาวสุปรียา ไชยสงคราม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๓

นางสาวสุพัตรา หมืนทุม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๔

นางสาวสุวันนา จันทร์หล่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๕

นายอรรถชัย แสนเห็มทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๖

นางสาวอรอุมา ทองผา
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๗

นางสาวอาทิตยา กีธันวา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๘

นายอาทิตย์ นาแก้วยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๑๙๙

นางสาวอารีวรรณ แก่นโสม
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๐
นายอิสระชน ศรีทะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๑

นายเกียรติศักดิ

์

ใจงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๒
นางสาวเบญจวรรณ ภูเงิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๓

นางสาวกนกวรรณ สุลักษณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๔

นางสาวกีรติกา มูลสุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๕

นางสาวจิราพร มะโนสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๖

นางสาวจิราภรณ์ สุโพธิคำ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๗

นางสาวจิราวรรณ แสนนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๘

นางสาวจุฬากุล บุญวิลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๐๙

นายณัฐติกร ปนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๐

นางสาวทัศน์วรรณ ศรีดาหลง
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๑

นายธนพล ประเทศเสนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๒

นายธนากร ดอนหลักคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๓

นางสาวนิลาวัลย์ พันธ์ภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๔

นายบุญพิพัฒน์ ดอนบุราณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๕ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๕

นางสาวปนัดดา รำมะนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๖

นายพรเทพ ทวีทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๗

นางสาวภาวิณี พรหมราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๘

นางสาวลลิตา โพธิศรี

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๑๙

นางสาวสริยาภรณ์ ประกาสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๐

นางสาวสุทธิดา กาดกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๑

นายสุทธิพงษ์ สีนามเพ็ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๒

นายอภิชาติ ทองผา
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๓

นายอรรจธร สาขา
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๔

นางสาวอรวรรณ บุญห่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายชวลิต สังหมืนเหม้า

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายอโนชา มาพบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดพรหมประสิทธิ

์

 

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงพนิดา ผงบาล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนิตยา ดวงดาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายพงษ์ไพศาล ปาวีโน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงปวีณา ลาสม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๑

นายสุภโชค ทองผล
๑๑/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๒

นางปรีชญาพร ภูจักแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๓

นางรุ่งนภา เพียสังกะ
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวรุ่งรัตนา ทิพนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ คลืนแก้ว

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงทักษิณา ละเหลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงธัญย์ชนก พรมภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงปสุตา สามล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา คำสว่าง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ดวงทาแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงนริศรา ธระเสนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงรัตนา ไชยสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงนิชาภา คำตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงเพชรลดา พันธ์ขวา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงณัฐตชา สังข์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงนันทิยา อุดมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทีโคกกวด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงเกณิกา เกษมสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

นินนามะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๖ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงเกศริน พรหมชุณห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงเกศสุดา นุชบัตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงจันทิมา เพิมสุธาโภชน์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา สาระวิชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงศรัณย์พร นาเทวา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงส์เอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภูบุญปลูก
๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วพิลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายภากร พระเรียง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๕๙

นางโสภา ชนะบุญ
๕/๐๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๐

นางสุภัททา พุ่มหนู
๔/๑๒/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นางสายสุดา โสนะชัย ๑/๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๒

นางสาววันเพ็ญ อ่อนมีคุณ ๑/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๓

นางสาวนริศรา ประดับศรี ๑/๓/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๔

นางวงเดือน ชิตบุญศรี

๒๕/๑๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวพัชรินทร์ หารโสภา
๒๙/๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๖

นางสาวรุ่งตะวัน บุดดาซุย
๓๐/๓/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงนันทิชา บุญลอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายปฐวิกรณ์ บรรเทาพิษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ บุญประคม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายเจษฎา ใจผ่องใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงอารียา บุญประคม
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๒

นางสาวนารีนาฏ ทองดี
๐๖/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังคูณ วัดสุทธิวิโมกข์  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกอบเกียรติ วังหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงกาญจนา ปตตาทะเส
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงกาญจนา อาจคำภัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายจตุพร จันทร์ดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายจรัญ สีหาวัตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงจีรนุช ชัยยารถ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายจุลจักร รักษาถ้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงชยณัฐ สอนเต็ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งมีศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงชัชฎาพรณ์ คำวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายธวัชชัย บุญประคม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงปภัสรา ตองสุพรรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๗ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายไพรัช อาจศิลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงนริศรา โพธิล้า

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงนันทกานต์ ธีระนันทกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายพงศกร ปสสาศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายระพีพัฒน์ ขจรบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวรรรพา นาถือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายวสิน แคนติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวัชรินทร์ แทวกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวิธินันท์ นาจอมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายสกุลชัย ทาตา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสถาพร บุญประคม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีทาดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หงษ์จันภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญประคม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายอนุชา ศรีมานอก

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญศรีภูมิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงอมลรดา คำดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายอลงกรณ์ กาหลง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงอินทิรา ตาแสงสา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงเจษราภรณ์ เห็มดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายกฤษฎา เนืองภักดี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงจันจิรา สุ่มมาตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญประคม
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายชนะชัย คำเฮียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงชลลดา บุตรีพันคา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายชาญณรงค์ บุญประคม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายชินวัตร ศรีหนองเม็ก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญประคม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายชูเกียรติ พรมต้อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงธนพร พรมสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายนพนันท์ ฤทธิยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์ศรีชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงวารี บุญกว้าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายสิทธิชาติ ลำปยะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๘ / ๖๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุนิสา ปรีชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงอนงนาฏ เสาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงเกสร เพ็งนคร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศรีเรียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพงษ์ศิริ ทองสงคราม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๕

นางสาวพัชรี สีนวนแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๖

นางสาวรุ่งอรุณ รัตน์ปญญา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีหาบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๘

นายไกรวัลย์ บุญประคม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๒๙

นางสาวรุ่งตะวัน จันทร์เขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๐

นายวัชระ บุญชะโด
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๑

นางสาวอรัญญา ภูระบัตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงชยานันต์ กุลสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงญาณิศา ภูสง่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงณัฐพร คงสมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงอรุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายธนากร บุญประคม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงธิชานันท์ บุญประคม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงสโรชา ชุมนะลาลักษณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงแพรวา แก้วจันดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ถนัดหมอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วจันดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงปยธิดา ขันภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิมไชยน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายพายุ เดชศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภูมินทร์ จู่สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายศิริชัย ผ่องลุนหิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายอนุชา บุญเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สวัสดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายอมรินทร์ อินทร์เพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายเกษศดาภรณ์ ภูบุญอ้วน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงเมธิตา โคตรนวน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายเอกณรินทร์ ญาติวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงกนกพร บัวบกหวาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงกันตนา ชะราผาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

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

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช พูนเกษม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงชุติมา เทพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงภัทรภร แฝงฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายภาคภูมิ แนวโสภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงลีลาวดี คำเนียม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงสุธิตา สียอด
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงอาริยะ ชัยบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงปลิดา วรรณชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอนันต์ สร้อยวิเชียร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ ธงศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๕

นายสุวิชัย แก้วจันดา
๐๙/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๖

นายสุวิทย์ พรมพลเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๗

นายคำมวล บุญประคม
๐๖/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๘

นายประเสริฐ เทพจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๖๙

นางนิมนวล

่

อินทรเพชร
๐๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๐

นางไพรินทร์ มาลา
๑๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๑

นางพิสมัย บรรเลง
๑๓/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๒

นางรัชนี ชัยสงค์
๐๑/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๓

นางจรรยา พรมพลเมือง
๒๖/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๔

นางนวล กองสีหา
๑๙/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๕

นางวนิดา วาชัยยุง
๒๑/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๖

นางกนกพร เสนาดี
๐๗/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๗

นางเอ็มอร อุบลชัย
๑๘/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๘

นางสุพัตรา โภคานิตย์
๐๒/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๗๙

นางรัชนีย์ อินทร์เพชร
๑๑/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๐

นายสุนันทวุธ หงษ์สระแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๑

นายอัครเดช หลวงน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๒

นายทรงยศ โยโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวปฐมพร จูมกุดรัง
๐๖/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๔

นายอุทัย มาเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๕

นางปยะภรณ์ พลแพงขวา
๑๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ภูคำวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายธันวา อุตราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ แฝงสีคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงปนัดดา จิตพรหมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๐ / ๖๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายปภังกร เปนจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ หงษาบัว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์คำทองยศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทีฆะพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายสุพัฒน์ชัย ประพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๕

นางสาวไพร เสนบัว
๑๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธีระวัฒน์ วงค์ชมโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงนภสร บำรุงจ้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ดอนพันเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงมาริษา เทพนานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงแขไข ไขศรีมน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๑

นายโยธิน ทองทิพย์
๑๖/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๒

นายยุทธศิลป อินทร์เพชร
๐๑/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๓

นางพิสมัย เอกมณี

๑๗/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๔

นางอรวรรณ อินทร์เพชร
๐๖/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๕

นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์
๐๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๖

นายดำรงต์ สร้อยแก้ว

๑ / ๑๑ / ๒๔๙๕

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๗

นางบัวพันธ์ พิมพ์โยยาง
๕ / ๕ / ๒๔๙๔

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๘

นางบัวไหล เห็มทอง

๑๐ / ๖ / ๒๔๙๘

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๐๙

นางเจียว วงษ์สุดโธ

๒๐ / ๙ / ๒๔๙๘

วัดวิเศษมงคล วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงญาดา ย่องไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายสุรสิงห์ สิโนรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ปานภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ พรมน้อย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายเกษม เบ้าศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ชนะมาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์พนม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายสุเมธีร์ ศิลาขวา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงธิมาพร รัตน์รองใต้
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายคณิศร ถาวงษ์กลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงจตุพร ปากดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงจินห์นิภา จันทร์เพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงณัชชา ศรีเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปทมาวดี ทรงแสงฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสอนมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๑ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงวิสสุตา บัวทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุวิสา ทิพเนตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายอนุพงษ์ สมัคการ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงอภิญญา แผ่นพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายเชิดชาย ดาวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สีอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา อินกันหา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกัสมา จันตอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงคีตภัทร มูลสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงจิราพร สร้อยสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงดาราณี ศรีพนัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วยม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงนฤมล อุ่นศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปยฉัตร ไชยพิมพ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงปยะดา หมันมี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายพงศภัค ทุมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ กระทุ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายพิชิตชัย นาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายมินธาดา โคตรสุวรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สีมะโฮงนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายวรเชษฐ์ วิเศษสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายวีระวุฒิ ต้นศรีนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายศรัณย์ แก้วขุมเหล็ก
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงศิริกานต์ สวัสดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายสมพร เทพอินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ ดาลาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ กุลวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา ระมุลตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๓

นายทวีสิทธิ

์

ลาดบัวขาว
๒๐/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๔

นายสมศักดิ

์

เขียวอาสา
๑๖/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๕

นางฉันทนา ตะแสนลี
๒๓/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๖

นางดวงจันทร์ บัวทอง
๑๓/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๗

นางจิรภา โนนทิง
๐๓/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๘

นางสุทธิพร โสภกิจ
๑๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๕๙

นางสาวรัชนี สินธุวาป
๐๒/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๒ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๐

นายสมร โพธิศรี

์

๐๘/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๑

นายอุทัย ขันขวา
๑๓/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๒

นายจงกล พลโยธา
๑๘/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๓

นายบรรลุ มาตย์พร
๒๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๔

นายสุนทร แซงบุญเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๕

นางประไพ แซงบุญเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๖

นายสถิตย์ ราชฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๗

นางวันเพ็ญ ขันขวา
๐๕/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๘

นางสาวพิชยา สายธนู
๑๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงกุสุมา แสงสีเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงจารุวรรณ โยมโคตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทุมสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงชาลิสา พันธุรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงณัฐาลิขิต ไชยเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงดวงกมล จิตย์จง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงปรารถนา พนาวาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายปรเมธ ใจภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงพิมล สุริยงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสนจำลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายฤทธิชัย ดีทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงวาสนา นีสร้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายศรายุทธ ทาประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงอรชา อุทธาโกสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงอรดา คงแสนคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงชาลิสา วิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีเชียงสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ใจภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงนันทกานต์ หาญเชิงชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สอนจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงสุนันทา นาโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใสส่อง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายจิรายุ บุญคาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายดนุสรณ์ ศรีรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายธนากร ทองสงคราม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญคาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายนัฐวุฒิ กุลดวงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงลินดา หมืนแก้ว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวาสนา รัศมีเดือน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายยุทธนา อาจเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงวราวรรณ เดชบัวลำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๑

นายสมจิต กำลังเดช
๒๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายคุณากร จันทร์ชฎา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ดารา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงวิดาพร สว่างชุม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงกัญญาพร วงศ์วรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายธีรพงศ์ เกตุแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายนพชัย แก้วเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงปรียารัตน์ แสงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายปาริชาติ อาจญาทา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ ชำนิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอนวัช เนืองจำนงค์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายโกสินทร์ ศรีดงยาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา เกษเสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงอรษา เกษเสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงกิตติยารัตน์ มุทุจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ อินทะสี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายพงษ์ศธร คำเกียรติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายพีระพงษ์ พลสามารถ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภาษโส

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายอนวัช วงศ์หาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายกุลชาติ โคกอุ่น
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๒
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

สุโพธิขันธ์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายปราโมทย์ จันทร์เขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงพิชชาภา ภูพลผัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายสราวุธ เพียมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ช่างชุบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงจันทิมา สุวรรณหงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทร์เขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผุยขันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๔ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายชัชนันท์ พวงยอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายตะวัน ธานี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงปณฑิตา ศรีคำภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายพลชา สังข์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงมาริสา อามาตย์มนตรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงวันวิสา สุโพธิขันธ์

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายวีระภัทร แก้วพลงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายศักรินทร์ พฤกษชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายชิตพล แก้วมะณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายธิติวุฒิ จันทร์เขียว
๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายปยะศักดิ

์

ถูวะศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายพงษ์ศธร เพ็ญริยะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายเสกสรร ส่งสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๓

นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
๐๓/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๔

นางปาณิสรา ปองปาน
๑๐/๐๘/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมอดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๖

นายปรินวิชญ์ เดชเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๗

นางสาวฌัชนิชา มหามาตย์ ๘/๓/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๘

นายวรวุฒิ บู่สุข
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๔๙ นางสาวณัญธภัสน์กมล
อินทร์เพชร

๑๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๐

นางละพิน ไชยศรี
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีนาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายกีรติ อาส่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงญาณากร พร้อมสมุทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายธีรเดช เจริญขวัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนภาพร ลับลี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายนิรุตน์ รบไพรินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายปณฑ์ธร ประบุญเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงพรกนก สีทาดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีเดช
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายเจษฎา ศรีอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายณภัทร วังศรีทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอนงค์พร พานโน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ปองปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๕ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายปณิธาน ใจหมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายปณิธิต ใจหมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงมลิษา อินทรเพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสุขใจ หลวงบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ภาชี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายเทอดทูน ดีสัมพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายเอกพงษ์ บ้งเวียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายธวัชชัย บำรุงบ้านทุ้ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายพีระภัทร เวฬุวนารักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายวทัญู ศรีกวนชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายสรวิศ มูลพิลึก
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายกฤษดา กองเหิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธีระชาติ เหล่าปอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงพีรญา โคตรสุวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายวีระยุทธ แก้วนารี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายชัชชัย วาระโคต
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงวริศรา โกษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงศิริขวัญ แก้ววันทา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงอินทิรา แสงทะนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงนำหวาน กองเพ็ชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงมนันยา พรหมเลิศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๖ เด็กหญิงประกายกานต์
อินทกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายวีรภัทร จารย์โพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา ดวงขุนลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอรณี ช่างไม้
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงสาวิณี คำรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูมิสวย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงพรชิตา จอมศรีคะยอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงไขนภา เทียงกระโทก

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๔

นายกิตติมศักดิ

์

มณีจันทร์ ๔/๔/๒๕๐๘ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๕

นายก้องเกียรติ เจนหัตถ์
๒๒/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๖

นายวีระชัย มาตรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดาแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวิภาวดา พระสว่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา เกินกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๖ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศศิตา จีรกัญญา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายอนุชา ใจเทียง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงอภัสสร กุลวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แดงสนาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงดรุณี ศรีธรรมวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ก้อนด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงรัตนาวลี แสงสิมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๗

นายชัยวิรัตน์ บุตรดี
๑๕/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๘

นายปรีชา สิงห์ชัย
๑๑/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๐๙

นางสาวธัญญรัตน์ พลเยียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๐

นายสวาท ศรีบุญเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๑

นายเจริญ ปณณราช
๒๕/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๒

นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๓

นางกรรณิกา ปองเรือ
๑๘/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๔

นางสงกรานต์ ดอนน้อยหน่า
๑๑/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๕

นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๖

นายยุทธพงษ์ พระชัย
๒๐/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๗

นางสาวยุพิน นาแก
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๘

นางดวงพร สีดากุด
๒๑/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดบูรพาวิทยาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงนพพร ชัยสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงณัฐกาญ แสนโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ทองสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๒

นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง
๐๔/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๓

นายเจิม ทองอุทุม
๑๗/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๔

นายอาทิน ปลูกสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๕

นางคำมาย อาจหาญ
๒๓/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๖

นายทองใส จุฬา
๑๕/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๗

นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตร
๑๘/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๘

นายสุรเดช ภานิล ๑๐/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ วัดสว่างศรีวิลัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงชาริญา ดอนซุยแป
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงณันฐกานต์ อัคฮาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ พิจารโชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายนนทชา สุดใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายปวริศร น้อยสิม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงพัชรวดี อ่างคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๗ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายสุริยาวุธ โททองดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายอนุชา บูรภักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำภานาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา รำมะนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายกิตติภพ เนาวพัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงชัญญานุช รีเวทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณภัทรสร ศรีแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายธนาสิน ทุมโคตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มันยืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เบ้านาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงวรัญญา สิงห์อาจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายกฤษกร จันทมาศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ มังคละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงชลธิชา อุดมดัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒ พะยุหะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายธรรมรัตน์ มะโนเรศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายนัทธพงศ์ มังกรแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงปนสุดา สาระทิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงรติมา ลีแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงวรรณภา เบ้านาค
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายวิศรุต ขาลตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายออมทรัพย์ ปชมะณา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายธีรวัต สิงห์น้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพรวิภา เบ้านาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พะยุหะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงลลิตา จิตติชัยโย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุภาพร ศรีฐาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายอนันต์ชัย ยะเคหัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายสมปอง พรหมกรุง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๕

นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว
๑๘/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๖

นางสาววงเดือน พินไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๗

นางทิวาพร สมอหอม ๕/๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๘

นางยุพิน นาใจรีบ
๑๙/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๖๙

นายวิทิต ดอนหมืนศรี

่

๒๗/๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๘ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๐

นางนิตยา แวววงศ์
๑๕/๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๑

นางทองศูนย์ แพนพา
๒๘/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๒

นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศา

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญหนัก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายฐานันดร ถากา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงธนพร จันดีบาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงศิริกานดา คำเบ้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา สมหนองอ้อ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงสุปรียา คำวิมล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ โพธิภูงา

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงอรอุมาพร พุ่มแจ้
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ถิรวิริยาภรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แสงโยจารย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือฉิม

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี ชมนาวัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำไข

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ช่างทองคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงธิดาพร ดอนเทพพล
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ห่อศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ หมืนชนะ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายสุรวุฒิ สังรวมใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงอนิสา ลือเรือง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายอนุชา หาระดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีโคตรอัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงจันจิรา แฝงด่านกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงภัทรภร สีจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสุฑามาส ลุนอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายอนุวัทย์ เสียวสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอินทุอร ศรีตาแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ คลืนแก้ว

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงจินดามณี จันทร์คล้าย

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ชิยางคะบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ หารสุโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงชญานิน ศรีสอาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงฐิติมา อัมภวา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๙ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงอริสา ธรรมเอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายอินทรีย์ วงษ์นาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงเด่นนภา ทัพเอียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายคมเพชร ทากุดเรือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายติณณภพ บานเย็น
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงษ์จินดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงปนัสญา ฝายกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จูมพา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ลาเทิง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๔

นายอภิวัฒน์ ปรีเปรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๕

นายอภิสิทธิ

์

ปรีเปรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๖

นางสาวกนกวรรณ แจ่มเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๗

นางสาวบุษกร เหนือคูเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๘

นางสาวปยฉัตร วงค์คำช้าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๑๙

นางสาวพิกุลทอง วันจงคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๐

นางสาววนิสา ชาวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๑

นางสาวศิริวรรณ ดอนเทพพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๒

นางสาวสรินทรา บุญประกอบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๓

นางสาวสุนิดา ทัพเอียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๔
นางสาวอรจิราวรรณ หอมแพงไว้

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๕

นางสาวสุนันทา พรพุทธรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๖

นางสาวสุพรรษา สร้อยพร้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๗

นายอภิสิทธิ

์

ทิพกัณฑ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๘

นายทินกร จันทะชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๒๙

นายศักดิดา

์

นารี
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๐

นางสาวเพ็ญศิริ กาญจนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๑

นางนิรามัย พลสนอง
๑๖/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวเกษร ชัยประทุม
๐๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายณัฐชนน ดวงแสงพุทธ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงธัญชนก วัดทุ่งใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เมฆเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายฟลุ๊ก จันดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงอรทัย สุดแฟนพิทักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายเจษฎากร คำโคตรสูย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สาริยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๐ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ สองสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายบัณฑิต หาแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงวัชราพร วงกะโซ่
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา ดอนโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๔

นางวนิดา กัณหา
๑๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๕

นางลักขณา แสนกิตตะ
๓๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๖

นางสาวคณิต เลขตระโก
๑๖/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวรุ่งฟา ไชยยันต์
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๘

นางสาวจีระวรรณ พันลา
๒๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อุดทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงวนิดา ชัยสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายสิรภพ นาคูณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายเดโชชัย เขตชำนิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองทา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายปรเมศ พรมจารย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงสิริยากร แซมโชติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงปนัดดา แจ่มจรัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงศิขริน ชัยประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายโชคชัย มงคลเคหา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายไตรภพ นำรักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายพงศพัฒน์ ขามประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญมีได้
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายคณานาถ ศักดิเสน

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงนัทรี พรมโยธี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายพัชรพล ผลมาตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงพิตรพิบูล ศรีแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สงบเงียบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงกล้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เหล่าศรีชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงชุติมา ศรีวิชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองภู
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ สิทธิมงคล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงพรญานี สีด้วง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงพิชยา รัตนภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๑ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงยุวดา ยมจอหอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ จันทะคุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายวัชรพงศ์ จารีต
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงศตพร ลาจังหรีด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงสรารัตน์ มาริชิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงสังวาลย์ พรมจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฐานะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายสุพรรณ กองสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หาญมาก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงกิงดาว

่

แสนพัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายจตุรงค์ ประตังทะเล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงจินตภา ทับลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายชาญวิทย์ เปลืองผล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายปญญา คำยอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงพลอยไพริน อาสาสนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดินจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายสหฤทธิ

์

จินารักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุกันยา ไชยนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายสุขสันต์ รัตนพลแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายสุรชัย ส่งสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอนุชิต หน่อสีดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายอภิชัย ทับอาสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงอภิญญา สีทาทุม
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายอังคาร ปนะโต
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงพรชิตา สากุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายยุทธการ นครศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงศรัญญา อันวะลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงอรทัย หนันติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา กาหลิบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงกาญจนา พันผาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เดชรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันโยธี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงณหทัย เบ้าธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๐๙

นางสาววรนุช พรมชมชา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๒ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงศิวพร คำดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดอัมพวนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงกิตติยา ดวงคำน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายจัตตุพล จารย์มีชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงฉัตรยา กระดัง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายธวัชชัย สมดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงธัญชนก หัดเรียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เขียวดวงดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงนลิณี ปองศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงปาณิศา มามัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงรวงข้าว ใสยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงรสิตา อัคลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายศุภกร คุณเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุจิรา ไชยเชษฐา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายสุริยา อ้นไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายอดิเทพ เปลืองกระโทก

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายอนุชิต ประโยชน์มี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงอรนภา เพ็งธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงอรปรียา หงษ์ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงอัชธิชา อธิราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงอารยา แก้วอุดม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายเจษฏา ก้านทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คุณมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนะสาร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชาวงษ์ศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงชุตินันท์ เคนคำภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พละศูนย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงคุณ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงทัศสิกา ศรีมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายธีรายุทธ พลสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายนนท์ธกานต์ รัตนเหลียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงนันทวัน ขุนศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงปภัสสรา แผ่นบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายสุเมธ ชนะทุม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงเสาวรส ไวคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๓ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพัชราภา สวัสดิขวัญเมือง

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เทียงคุณ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพิสิฐ วงเวียน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายชินทวัตร สิงห์ชมภู

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วสำราญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายเอกภพ ผิวเวียง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายกิตติภพ ภิเพก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ชาริดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงฐิติพร อ่อนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแก้วนำใส
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายตะวัน จันทร์วิเศษ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายธนกฤต สมเทียง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายนพกิจ เสวตรวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายนวพล สิงขร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงนันทิดา ศรีธรรมมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงนิฐิพร ศักดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงปนัดดา ปวงรังษี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายปราโมทย์ อาจหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายพร้อมพงษ์ บุญอุ้ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงพัณณิตา ดาพัว

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายพันธวัช เหล่าฝาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายพินัท นะราชรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายพินิจ นะราชรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงพิมอักษร บาลไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงมาริณี ทองแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงรินรดา ทูลไทสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงศศิประภา โคตรบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล แสนศิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ คุณนาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ชาตัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีวาท
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ พันธ์เดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอนิวัต ไชยรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอริยา อะเวลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอัญชนา อาจหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ วัดธาตุเมืองพิณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๔ / ๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงอิสรา ชุมพล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อยู่เจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา เสวะนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงปรารถนา กุมทศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงปริยา อิงอุปปะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายปรีชานันท์ ไชยศล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี โคตรขันติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นันไทสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงศิริมา แลบัว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุวรรณคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสำราญ วัดทรงธรรมบรรพต  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายคามิน ภูบุญคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงธิมาพร ธาตุชนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวริศรา ตะเคียน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๔

นางสาววิภาวดี พันโยศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สีหราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ทนทาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายศิขริน ดอนละครขวา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสิริยากร รณเรืองฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุธีรา สามด่านจาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุนิตา ปะทะรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงสุปรียา ศรีจันดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงสุภาพร คำมูลคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ สุภาวรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายอัตพล ชัยเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงอารียา มณีวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๖

นางสาวอิสระภรณ์ รักษาธรรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายเกียรติวงศ์ นิโครทะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงเนติภรณ์ สุขใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสนาลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงโชติกา ยางศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงใบตอง มารมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๒

นายกฤตกร บุญนำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๓

นายกัมปนาท บุญกว้าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๔

นางสาวขวัญนภา ศรีชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๕ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๕

นางสาวขวัญฤดี เทพอินแดง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๖

นางสาวจันทร์จิรา ศรีหะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๗

นางสาวจิราพร พรมหลวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๘

นางสาวจิราวรรณ ศรีษะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๐

นางสาวชลธิชา กลางบุญมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๑

นายณัฐพล แก้ววังปา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๒

นางสาวณัฐวดี กรมโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๓

นางสาวตะวัน ศรีฐาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๔

นางสาวถิรดา ชาวชุมนุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๕

นายธนบูรณ์ สาระกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๖

นายธนวัฒน์ สาระกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๗

นางสาวธนัญญา ถาวงษ์กลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๘

นางสาวธนาภรณ์ คำแหล้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๒๙

นางสาวนภัสสร ไกรนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๐

นางสาวนารีรัตน์ สาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๑

นางสาวนิภาวรรณ มณฑา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๒

นางสาวบัณฑิตา จันทร์เพิม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๓

นายบุรินทร์ ทุมคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๔

นางสาวบุษกร เดชแพง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๕

นางสาวปรารถนา นักคำพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๖

นางสาวปาริชาติ หลวงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๗

นางสาวปยะพร บุญประคม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๘

นายพงศธร ชารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงพรชิตรา ศิลาอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๐

นางสาวพรนภา สานาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงพิยดา โพธิพิทักษ์

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๒

นางสาวมัสยา บุญประคม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๓

นางสาวรัชนก จินดามนต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๔

นางสาววทัญญา หนูพันธ์ขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๕

นายวรวุฒิ แวนนาลาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๖

นายวิชิต วงษ์จูม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๗

นายวีระชัย มิงแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๘

นายศรายุทธ บุริทัศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๔๙

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๖ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๐

นางสาวศิริวรรณ เพียรหัส

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๑

นางสาวศิริวิมล เทียบดอกไม้
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๒

นางสาวศุภรัตน์ นาแถมพลอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๓

นางสาวศุภัทร์ศร หล้าสุด
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๔

นางสาวสุนิชา ขุนชาญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๕

นางสาวสุภาวรรณ โมกสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ มูลเพีย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๗

นางสาวสุวนันท์ อ่อนอึง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๘

นายอมรรัตน์ พ่วงท้วม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาวอรยา สอนเต็ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๐

นางสาวอรสา ชาเคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๑

นางสาวอารียา พรมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๒

นางสาวเกจมณี ศรีหะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๓

นางสาวเกศรา สาน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๔

นางสาวเขมิกา อภิชาติบุญมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๕

นายเอกรัตน์ สาน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๖

นางสาวกาญจนา อุปปด
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๗

นางสาวจิราพา ประทุมชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๘

นายชัยวัฒน์ มารมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๖๙

นางสาวชไมพร ฤทธินวล
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๐

นางสาวฐาปนี บุญประคม
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๑

นายฐิติวัฒน์ ทองใบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๒

นางสาวณัฐพร หนูดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๓

นายทินกร ศรีลุนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๔

นางสาวนิศารัตน์ แก้วบุญคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๕

นางสาวปยะดา ใจปานนำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๖

นางสาวพรรณิภา คำมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๗

นางสาวภาวิณี ยอดดำเนิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๘

นายยงยุทธ กองเงินนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๗๙

นางสาวรุจิภา ชืนชม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๐

นางสาววรรณพร อาจมนตรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๑

นางสาววันนิภา พรมดวงสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๒

นางสาววาสนา คมไสย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๓

นายวุฒิชัย บุญประคม
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๔

นางสาวศศิธร ศรีฐาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๗ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๕

นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๖

นางสาวสุธิดา ผาบวิชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๗

นางสาวสุพรรษา สาครขันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๘

นางสาวอรนุช บุตรวัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๘๙

นางสาวอรัญญา ชนะบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๐

นางสาวอริสา วรรณสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๑

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีพันนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๒

นายอิศรา ซุงหล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๓

นางสาวเกศสิริ อินทะสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๔

นางสาวเกศิณี สังโคตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๕

นางสาวเจนจิรา จันทร์หล่ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๖

นางสาวเมวิกา อภินันท์ชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายกิตติกร สิมมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงชนิตรา กำไรทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ สืบวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงฐิติมา แก้วประทุม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงทิตา ทุมกระโทก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงนงนุช สุขกิจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายนนทวัฒน์ จิตแกล้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงนิรมล ช่วยปุง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายนิรุต อาตวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายปรียะพงย์ แสงทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายปยะ ภูเวียงแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายภัทรพงษ์ วังอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงยุวดี บงโนนงิว

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โคตรสมอ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายวุฒิชัย สีโนราช
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา สุริโย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายอภิชัย แสงทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ด้วงคำจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายจตุรพร นาคหนู
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ หล้าแหล้
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายนนธวัช วันนิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงปนไพร แม่นหมาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๘ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงศยามล ลอบไธสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ พินนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงอริษา ศรีวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงวรรณฤดี ขาวสลับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขานเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๕

นางสาวปณิดา บุญมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๖

นางสาวศิริยากร กุลสิงห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๗

นายสยาม เพียรักษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๘

นายณัฐดนัย อารมชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๒๙

นายทานตะวัน ภูชืนศรี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๐
นางสาวพรลิตา ทีบ้านธาตุ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๑

นางสาวพัชรา เดชจำปา
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๒

นายสุจินดา ฉัตร์รักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๓

นางสาวสุธิดา สีลุน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๔

นางสาวอรพรรณ สมอหมอบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงจันทณีย์ อินทร์เพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงจิตติมนต์ ตันโห
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงณัชยา ดวงเสนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงธนัชพร ขันโคกกรวด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงธันยพร ไพรเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงธิติกานต์ ผิวลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงนริศรา ไชยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายนิธิพงษ์ มาทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพาขวัญ พลงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงพิมพิกา ยางธิสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงยุพา ตุ่นเฮ้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงรพินท์นิภา ตังศิริเสถียร

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงวรัญญา นาชัยเวช
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงศิริกัญญา เทียมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายศุภกร สมมุ่ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงอธิชา จงกลรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายอนิวัตติ

์

มูลละ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงอภิชญา วงค์กระจ่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงอภิญญา ตุ้มทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงอรจิรา เดชศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๙ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายอานนท์ ดารา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สีเหมิก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงกันธิชา โคตรเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายคุณภัทร นิลนามะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงจรรยพร พระเกตุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงจีระนันท์ แก้วยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรีชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงชลลดา สิงหานาถ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงฐิติมา แสงวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงณฐพร พลงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงนิชานันท์ ธนวัชรสันติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายบดินทร สุขล้วน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงปนัดฎา อินแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงปนัดดา เลืองมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ไชยศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงปภาดา สินทรโก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงปรางชมภู ภูหัวเพ็ก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ อสุรินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงพันธนันท์ นนท์มุติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงภัทรียา สมเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วบุญเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงวนัชพร ขันขวา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงวรดร จูมทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ขอสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงศิริพร ปจฉิม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุภาวงศ์ ไกรยวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงอริศรา คำสมหมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา ยางศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงอุสิชา โทราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ นวลน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงเกศวรินทร์ จันทร์ไทย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา ไชยสงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงเอือการย์

้

อินเล็ก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงโยษิตา เพิมพูน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๘๙

นายนายวิเชียร อดทน
๔/๑๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๐ / ๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๐
นายนายธีระพงษ์ แผ่นพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๑

นางนุชรี แสนนา
๒๐/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๒

นางสุฎาภรณ์ โคตรเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๓

นางลัดดาวัลย์ นาวิเศษ
๒๘/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๔

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองทุม
๐๓/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๕

นางบัวผัน วงเวียน
๐๘/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๖

นางจิาภรณ์ ผิวดี
๐๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๗

นางรัดดา

ั

พาน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๘

นายยุทธชัย คำมุกชิก
๐๔/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๐๙๙

นายสมาน หงษี
๑๐/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๐
นางอารยา หาญเชิงชัย

๐๓/๐๓/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๑

นางคายคำ ขาวขำ
๑๕/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๒

นางสุมาลัย จำเริญพานิช
๐๕/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๓

นางสุพัตรา อดทน
๑๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๔

นายเฉลิมพล จัทรดี
๑๐/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๕

นางมยุรี ทองผิว
๒๗/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๖

นางสุมาลัย แสงเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๗

นางราตรี หาปญนะ
๐๑/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๘

นายนายสุรศักดิ

์

อุบลชัย
๐๑/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๕๙/๒๑๐๙

นายพร แฝงสีคำ
๐๖/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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