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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ภาค ๘

ส่งสอบ ๖,๘๓๐ คน ขาดสอบ ๑,๒๔๗ คน คงสอบ ๕,๕๘๓ คน สอบได้ ๓,๖๕๓ คน สอบตก ๑,๙๓๐ คน (๖๕.๔๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ ลายคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสนภักดี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายรัชภูมิ ทาบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงกมลชนก คุ้มเฟอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงอริศราพร สมณะคีรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงนิภาพร บุษบา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายชนะศักดิ

์

ภิรมพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายอนุเทพ ละโคตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายรุ่งประสิทธิ

์

สมณะคีรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายธวัชชัย มหาอำมาตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายวสันต์ ยอดสง่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายสุระศักดิ

์

วรรณเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงฐิติชญา บุบผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิชัยวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญวิเทียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายอภิชาติ สุวรรณเพ็ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงธนัชพร คำหงษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงพิมลดา กมลคร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายอนุชิต จันทะเป

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

สีทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ร่มเย็ญลำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายธนพนธ์ วิชัยวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอัษฎาวุธ อ่อนทึกภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายศิรชัช โคตรหมอ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายเอกราช ลอยหมืนไว

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอรุณี ชืนตา

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นางลัดดา บุญแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ วัดโนนสง่า  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงคณิกาญจน์ ตรีเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงนันทนา คล้ายจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงวัชราภร อ่อนทึกภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุมาลี เพชรเสถียร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุมิตรา ภูชมศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายนัฐพล แสงเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ขันโท

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวิจิตรา แก้วประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

คำหงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายปยะ สีทานี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายศิริพงษ์ พรมรังษี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายสราวุธ สุโพธิไข

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายสิทธิโชค ลีแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายเสกสรร ประวิเศษ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายพงษ์ลักษณ์ กองศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุพิชยา สุขภูวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายบารมี รัตนภูมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายสหรัก พาภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกรรณิกา เพชรประสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายศักดา น้อยสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช เมฆมน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงศรุตา บัวซุย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๒
นายนิพนธ์ ไตรรัตน์ ๕/๑/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๓
นายไสว เบ้าสีดา

๑๑/๖/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๔
นายชัยชนะ ไชยตรี

๒๒/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๕
นายอดิศักดิ

์

สวยสูงเนิน
๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นายเดชา ตาทอง

๑๕/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นายเดชา อุ่นนาแสง

๑๒/๕/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๘
นายตุ๊ ขันขวา ๗/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๕๙
นายพิเชษฐ์ ลาควันตัง

๑๑/๘/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๐
นายดุรงค์ฤทธิ

์

ศรีพรมมา
๒๘/๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๑
นายวรวิทย์ พุทธกัง

๒๑/๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๒
นายเทพฤทธิ

์

พรหมกรุง
๑๕/๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๓
นายธีระพงษ์ บุญหล้า

๒๘/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๔
นายประจักษ์ เสนาอินทร์

๑๙/๗/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๕
นายเอกราช จันทำ

๑๒/๘/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาววิไล กุฎฤาษี ๒/๙/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นางพรรณภา เนืองอุดม

่

๑๓/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นางละมัย สุทธิโสกเชือก ๓/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นางเปมิกา ธนศรีพนิชชัย ๘/๙/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวหนูพิน หัสเดชะ

๑๔/๖/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๑
นางประจง โสภา ๗/๔/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๒
นางปาริชาติ ศรีนครจันทร์

๓๐/๕/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๓
นางทองดี ตัญญาภักดิ

์

๒๘/๓/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๔
นางลักษณา โสสุด

๒๖/๗/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๕
นางโชติกา วิเศษหมอ

๑๙/๓/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นางชลมาศ วงศ์ละ ๒/๔/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวนวลละออง สีหาบุตร

๒๒/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวจักรียา แสงไสว

๒๑/๔/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวณัฏฐณิชา ภมรพล

๒๓/๕/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวละไม สุทธาอามาตย์

๑๘/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวภัทราวดี ตรีพิมาย ๓/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาววรรณิศา นมภูเขียว

๑๔/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวเอมอร สอนคำหาญ

๒๔/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวศรีไพร วันนา

๑๕/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวนันทิญา เหล่าสมบัติ ๘/๓/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวอรนุช สุนทรศิริ

๒๗/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๗
นางสุขี ชัยหา

๒๕/๙/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ สมเทียง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายณัฐกรณ์ อ่อนตาแสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุชานันท์ แสงหล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงวรกานต์ ทองนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ บุญอุ้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายวรวุฒน์ ดุงสูงเนิน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายบัณฑิต มีปากดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญกว้าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายนิพิฐพนฐ์ ด้ามภูเขียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายอภิลักษณ์ ลุนพุฒ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายเอกรัตน์ วิชัด

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธีรโชติ เพชรจีด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงนิชากร ปูคะสิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุภาพร วันเพ็ญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงอรัญญา ชำนาญวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงเหมือนฝน ชาทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงศสิประภา สิทธิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุนิตา เกษาพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงพจนิชา ชัยศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงนำทิพย์ อามาตมนตรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายวิษณุ บุญอ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงชลธิชา ทิศเพ็ญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกนกอร สมเทียง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีวัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายณภัทร พุฒแย้ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายนครินทร์ ปุกคะสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล วัดศิลาวุฒาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอนวัฒน์ ตะหนูชน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กันหา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีอ่อน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายจีรพัฒน์ ชาญชำนิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงจิติมา สุขุมาลย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนันทิยา หลอดแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ อยู่คงดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายอภิชัย รามศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายยุรนันท์ รัตพลที

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๕
นางสาวกนิษฐา สมุทรโคตา

๑๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวนิรมล ปานภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นางนุตาภรณ์ สินทรโก

๑๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นางสาวพรรณราย จันทร์หอม

๒๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นายยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่ม

๐๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นางรัศมี อ่องพิมาย

๑๐/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวลัดดาวัล พันตะคุ

๒๑/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาคร ปญญาคำ

๐๗/๐๕/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๓
นางสุภาภรณ์ ภูพิมพ์สัน

๐๗/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านลาด วัดโพธิชัยสอาด

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอิศม์เดช แสงพิจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงชญานี อรศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงภาวนา ยะสาธโร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญเรือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงพรชิตา ละโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทวีพงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ปสริยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ กกสันเทียะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเกษม วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงพรนิภา ยางศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอรุณี แก้วสีลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงอุมากรณ์ สูงเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงรัตติยา เหล็กกล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงภัทร์ณัฐชนก

ภัทร์นพวัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ อาสน์ปาสา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุภนิดา คำสาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงอริสา กองสะดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงเย็นฤดี พลเสนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์สมบัติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุริตา สังวร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตุผา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายกฤษณะ ภาวะหาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายสุระศักดิ

์

โพธิทรัพย์

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา แว่นทองคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงวรรณิภา วงค์สมบูรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ยศศักดิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหล่ามาลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พะกะยะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายสมศักดิ

์

พาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายฉลองชัย มากล้น

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายถาวร โกนกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสมาวดี คำทองยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงขวัญแก้ว อุ้มบุญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายธราดล คำสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธาราดร โคตรโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงรณพร เกตุสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อุบลครุฑ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงวรประภา พรมวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ คำแสน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงอริสา ใจตึก

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงพนัสดา ประเทศเสนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงนิตยา อ่อนละมุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงไอริสา วังกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ มณีเนตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเจิม

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงสุภาพร บุญสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุดาภา อินทรพานิช

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เหล็กกล้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีอินทร์น้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงศิริกานต์ หนูอิม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงอภิสรา เหล่าจันอัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายพงษ์เพชร โพธิทรัพย์

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายวันเฉลิม วงศ์ชาลี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงโชติกา พุฒพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงรินยุดา มะนัส

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายทวิช สาขำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกัลยาณี แก่นผา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ พุกหน้า

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงกิตติยา อนุพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงรพีพัทร มาเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงฉัตรชนก นุชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายณัฐพล สุขแสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงจุฑามณี ทองแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายวิทวัส สวัสดิโสม

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงศวรรณญา อนุพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงบุญฑริกา บุญเรือน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ ชัยสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา สังคะวิบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปติพร ผาดำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีเคนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายพีรณัฐ พรมโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงอรทัย ศรีเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายมงคล ชนะสงคราม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายณัฐดนัย บุญอุ้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชเครือ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ธงชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู วัดศรีคูณเมือง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายธัญยบูรณ์ สีอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งบก วัดศรีวิลัยธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงประภาพร ศรีประทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงมะลิวรรณ ขันธะวิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทะรังศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรังศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงสาวิกา กมลคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวรัญญา แสงคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสกุลกานต์ กลนาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอลิษา สาฆ้อง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงหทัยพร พุฒธา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายศรัณย์ ชูกลิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถิลบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันโท
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวิษา เหลาหอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสาริกา ชาวสวน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา หันมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงอภิญญา ขามพลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายชนิสร ทนทาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

จิตรพงศ์ธร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายภัทรพงษ์ ชนะการี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายอภิลาภ เสาหล่อน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพรญาณี สีลาอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กกล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุฑามาศ คัฒมารศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา พรมมา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุภานาฏ เหล่าพิลัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงสุนิสา โพธิเวียงคำ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายสราวุธ ด้วงคำจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร วัดหนองสวรรค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ละมูลน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แพงดวง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจันทิมา คำมูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิยะดา ลองศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงณัฐพร ชะนะทุม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา นครศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุชัญญา วิศิลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสะอาด

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงนิรดา ภักดีโต

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงวรวดี ราษฏร์บำรุง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงปภัสสร อุณวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงอรปรียา ปานนอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา คำหงษา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภัทรพล ผิวดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายภาสกร แท่นคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายจักรี โยธาพัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายนครินทร์ เชือคำฮด

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงธันย์ชนก แก่นนาคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงนฤวดี นิยมเหลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ ทับแสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายทวีชัย กันหาวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ วัดไชยชุมพล  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายฐิติรัตน์ ฤทธิตะเกตุ

์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์ดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายชัยมงคล จันทึก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายสรณ์สิริ ศรีจรูญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายศักรินทร์ ยืนยาว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงอัญชลี สุปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอรพิม สินเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงอารยา สินเพ็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอัมภิกา บำรุงวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงกมลชนก นันตะบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวนิดา เมิดไธสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงรุจิพร ทัพภูมี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุพิชญา กลีบขจร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ช่างชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงภูสุดา ผิวผ่าน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงมณีวรรรณ เวียงสมุทร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงกนกพร ผาวิชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงภุมรีย์ วันยะโส

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงทิฆัมพร โปร่งทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ อิศาสตร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายรชต หอมสมบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง วัดดอนอุบมุง  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงนภาพร เทพอินทร์แดง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายโชคทวี มูลเพ็ญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอนันต์ รัฐเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เพ็ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุณิตา คุ้มใจ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายวรโชติ คำเหมียดแอ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายวรชิต วงษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยอยู่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายงาม วัดพิชัยวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงรชนีกร ทองเหลืองพล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเต่า วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายชนาธิป สามล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงนัฐธิดา แสงกอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายนัฐวุฒิ คำพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายอัษฎาวุธ ลาดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสายธาร สาระลึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายอานุภาพ วรพันธ์ู

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายสิทธิชัย คงสิม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายกุมภการ อรัญมาลา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงวรวรรณ สรรพอาษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอาจปภาดา ศรียะอาจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงเกวลิน ศรีชมภู

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายนรวิชญ์ ปดถาพิมพ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายปรัชญาวี วงษ์ชาลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายปฏิพล ค้อนดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกานต์มณี หันระพัด

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุตะเขียว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายพรชัย พันบัวภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายฉัตรชัย จิตรน้อม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนาตการณ์ พรหมหมอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงผกาวรรณ พิมานันท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายบารมี บุญยัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงช่อแก้ว บุญอุ้ม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายถิรวิทย์ แก้วใส

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงจิลมิกา วงศ์นุกูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายรพีภัทร มาทาจันทึก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายชวัลวิทย์ สีลาราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสุฑีฆา แก้วตุ่น

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงนภัสสร อ้อนพรรณา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายธนกร อุลวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงรุจิรดา สุดไชโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายกฤษณะ เผ่าหอม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายกฤษฎี เผ่าหอม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายศักดิดา

์

อามาตย์มนตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงธีมาพร อ่อนเหลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงปภาวี โชติโสก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายวาคิม พงษ์พัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามะเฟอง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายชุติพงศ์ ภูกองชนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายมนัส โคตรสมบัติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา ดวงทาวัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอโนฌา อรัญมาลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอ่าง วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายไวกูณฐ์ อ่อนสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สินเสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายภูริพัฒน์ สงคราม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงอรดา บุญแล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ เวียงอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงกัญญา แก้วมาตร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงอรัญญา ประพันธ์มิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา วัดศรีสระแก้ว  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงเอมวิกา ร่มแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยค้อ วัดศรีสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐ / ๑๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายกฤษณะ ภักมี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายนันทวิทย์ ศรีทองเปา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชฎาภา จันทะฆาตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอริสรา พลชำนิ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงไอลดา ถาพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายอเลสซานโดร สุดตาสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายอาทิตย์ พลซา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงเจนจิรา ทัดทาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุนิสา จิตเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายเชิดชัย มาพลับ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายทัศน์ไท บุตรดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายไทยพิพัฒ สุนนท์ชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธาดา คำเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายนพคุณ สิงห์ด้วง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายภูวดล เศษนาเวช

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายสัญลักษณ์ มาเก่าน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายสุภิญโญ แซงบุญเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายสุริยะ เจริญสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายอลงกรณ์ สอนสติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงกาญจนา ผางหล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชญาดา โพธิคะชา

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงเทวิกา ภู่หมืนไวย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงธนพร อัคนิจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงธนะวรรณ หนูท้าว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงปาริชาติ ราชบัณฑิต

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงปยดา ชมภูพาน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิยะดา ยอดพงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงมินตรา สิทธิวัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงมุทิตา จันทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศศิธร ศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงสาลินี นุชิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสาลินี ดวงแสนจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงธัญญธร โกมุทธพงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาวทิพปภา พรมที

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายสุรราม พิมานคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๑ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวปยวรรณ จันทะฆาตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงพิรดา พรมหาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๗
นายเอกภาพ ผางหล้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวขนิษฐา แสงคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๗๙
นางสาวจิราพร ชัยเดช

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มมะลิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวปราณี เพชรสังคูณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวปะระตา แสนปาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาวพรปวีณ์ เหลาอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๔
นางสาวพิไลพร ตะจันดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวมิณธดา คตภูธร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวพิชญา ลีทองดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวฐิติยาภรณ์ เพชรสังคูณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาวณัฐกานต์ สายรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวพฤกษชาติ รีรังกา

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๐
นางสาวสุภาพร ทิพย์ภัณฑ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๑
นายธีรภัทร์ พิมพา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๒
นายศุภกิจ จิตเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๓
นายอัครพล เกิดเจริญพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๔
นางสาวกุสุมา ภาษโส

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๕
นางสาวธัญญาเรศ ชาติมนตรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๖ นางสาวกัญญาลักษณ์
มาเก่าน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวกุลธิดา มะไลไธสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๘
นางสาวชลิตา ศิริบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวนรินทร์ธร บุญเผย

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๐
นายพีระพัทร ทิศเพ็ญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๑
นายอิสรา ประทุมสาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๒
นางสาวญาสุมินทร์ กิงทวยหาญ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๓
นางสาวศศิธร โพคะชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๔
นางสาวอริษา สมปญญา

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

วัดสามัคคีธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะเกศ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปาณิสรา สอาดอำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๗
นางนงลักษณ์ ทะแพงพันธ์

๑๕/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ คำทุ่น

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัชนันท์ ทองอาจ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๒ / ๑๐๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา ท้าวพรม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงดลยา อุปวันดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอภิชา อูเซ็ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายกวี พลศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายณกร หอมลม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายพัทธดนย์ หอมลม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ ลาสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายวุฒิพร ชามนตรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสุริยะ วงษ์ยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกุลธิดา คาระบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงนฤมล บุญประทุม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงนำอ้อย ภูเด่นใส

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปาลิดา ภูเด่นใส

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพิมพ์วิมล พรายทอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงมนฤดี พรายทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุณิสา วงษ์ยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชุติมา พลแสน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงนนธิญา สมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอริสรา โสมสุพรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายธนากร แนวถาวร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงโสภิตา จันทา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นางพยอม คำยวง

๘/๑๒/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นางจงกลณี วรรธนะ

๒๗/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวณัฐปภัสร์ สุริยะสิงห์ ๕/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวพรประภา ขันมัง ๘/๔/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาววราพร ศรีสันต์

๑๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายขัตตติยะ อาษาภา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พลอยเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายภูลีพัฒน์ เสาวทาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายยุทธนา ดวงมาลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอรยา ประวันเตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายกรกฤษณ์ มืดการุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายต้นด้าย ปนทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายวรินทร ประสาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายสรยุทธ นวลกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายอานนท์ ภูนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงลันตา มวลคำลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพัชรี บ้านเปา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายสิทธิชัย มีโชค

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงทองทิพย์ ตู้หม่อง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงวิชญาดา จารุจิตต์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายวรเชษฐ์ เพียดสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีจันทะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายเมฆพัฒน์ ฆ้องลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สร้อยหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายกฤษฎา จันนอก

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงนิตยา เดชดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงเสาวนีย์ แสนสุด

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนาพล กอกัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงสาวิกา เคนคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายศุภกิจ บุญพร้อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชรีพร แสงไชย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงธนารีย์ เขียวกลม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๓
นายโกเมน นอบไทย

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ สาเกตุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายศักรินทร์ อิมบุญสุ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายพิชิตพงศ์ บรรเทา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายณัฐพล หวานแท้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายเกรียงไกร อ่อนนำเทียง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ พันลอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายรุ่งนิรันดร์ เกตุจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายวีระชน ศรีมาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายกันตภณ นาไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายทินกร กัณหาปอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายพีรภัทร ทรงทิพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิศรีสะอาดวิทยา

์

วัดอุดมพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายภาคภูมิ สีระวงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายจิระพงษ์ สุรินสมบูรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงรู ฟง คอร์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงบาจรีย์ สุขุมาลย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวริศรา ผาแดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชลธิชา สุดทองหลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวาณิศา สาสอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงพรรณทิรา คูณดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงอโนชา พร้อมเพรียง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงอภิญญา พร้อมเพรียง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สมบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายกฤษดา มาลัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสุรพัศ อ่างทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ พลขาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชาดวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายจีระพงษ์ พังภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายธนายุทธ ถินสำโรง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายปรินทร์ เย็นใจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพัชรพล ช่วยปด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภราดร ศรีมันตะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ กิจพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอคิราภ์ มะลาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายอาวุธ รังสูงเนิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐมณท์ กาญจนศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวนุสรา คะพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายชัชชัย เนินชัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยทะนงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายวีระชัย สมใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นท้าว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงช่อผกา โพธิจักร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนฤภร บุตรตะวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงปวีณา ผาแดง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ กองทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเย็นฤดี กว้างขวาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สาริยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงศิริพร บุญเหมาะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุพัตรา บึงอ้อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงอัจฉรา บึงอ้อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๓
นายกิตติวุฒิ ศรีเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๔
นายธีรภัทร์ ศรีเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๕
นายวีระศักดิ

์

ตะนัยศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายครรชิต ช่วยปด

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายนวพล วังพรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายวไกรณ์ ชมภูเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธราดล แก่นหามูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ก้อนคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายภานุกร ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญประจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงชลธิชา พันงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีมโน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกนกพร จันทร์นาหว้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงยุวริน อำมาตย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงสุริพร ทุ่งคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงจิดาภา ภูอาลัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงมุทิตา พวงมาลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงธัญวรรณ ดอนวิชา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงวรินทิวา กุลษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายมนูญ สุขล้าน

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายเรวัฒน์ นามลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายวาคิม แสงคำแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายวีระพล สุทธิวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายชาติชาย แดงนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายจิรายุทธ อาจอำไพ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอนิวัตติ

์

บุญธิรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงพรนภา สุวรวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอิษฎาภรณ์ ศรีสุธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงจิตติมา เสียวสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ บางบำเนตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พระงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปริวัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงชลธิชา โสดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงธนพร ฟองพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุมวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงรัตนา ตัสสะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงจิดารัตน์ ไชยสำโรง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ กาญจนศิลป

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงนลิน อึงปา

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงฐิติมา ทิพย์สุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงนิรัติสัย ปทมะรีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงปาริษา หม่องพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายอภิลักษณ์ ดวงบุบผา

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงมณฑิตา ทองปานตุ้ม ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นายนพดล วงศ์สุวรรณ

๓๐/๑๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมา

๐๖/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๕๙
นายวีระพงษ์ ทัดมาลา

๒๖/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอุสุมา สาลาด

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายภูวดล ศรีคำบู่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายจีรวัฒน์ เพียเขมร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๓ เด็กชายธีระเดชแมทธิว
อัลเลน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายสมใจ อินทรีย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายกิตติ อินวกูล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายชัยวาล ดวงเพชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายธีรวีร์ ศรีนาม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายไพฑูรย์ กลนคร

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงธนาภา บันเทิงใจ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสรัญญา จันทร์รังษี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวรรณภา เพียเขมร ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา โพธิทอง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายศราวุธ สมสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกรกนก ปนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงจุฑามณี อุทุม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงวาสนา หมืนฤทธิ

่ ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกฤษฎา สินทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจันทวงศ์ กองแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายจักริน เพ็ชรมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายวรวุฒิ แสงสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายศุภกิจ วันคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายฉัตรมงคล บุษบง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงอรุโณทัย ใจแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงศยามล หล้ากุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงวิชญาพร หอมพรหม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ลับแลทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนากร พลราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงบุษบา มูลเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายพลพล คำภาชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายกิตติภัทร เมืองคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงทิพธัญญา ใจแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดผึง

้

วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายภัทรพล แทนหลาบ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายศุภกร โนจรมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงชลธิชา บัวผัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา อึงซือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงมะลิ ประทุมวัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงนฤมล เขียวโน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายสิทธิพล ชุมพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงปวีณา พิมโสดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วอุดม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงศุภากร ทองมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี พามาดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอรัญญา ชัยชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงแพรวา หวังแววกลาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงวนิสา พิมพ์แน่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายคฤหัสถ์ สงฆ์เคน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายคุณากร โลมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอัครพล โทอาสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงกฤษณา พานเชียงสี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนันทิตา ภิลาศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธนากร พรหมสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัลยา ติดสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสายฝน อินทร์ฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงแพรวา ดวงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงพิณทอง ดวงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงกาญจนา นามสน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สุทธิโสม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ กาบบัวงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๘
นางบัวผัน พันธ์โสภณ

๐๕/๑๒/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๑๙
นางสาวประภัสสร ภูแข่งหมอก

๑๓/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย วัดศรีสว่างอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงศศิวิมล บุตรกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายดุลยวัต โฉมที

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงอรณิชา คนชม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงอินธิลา นาคาดี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ พานเชียงสี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงโยษิตา มีพงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวทิพบดี สิทธิโสม

๐๔/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนยูงทองวิทยา วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงอรนิดา นันทะแพทย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงวรรณิกา ปจฉิมญาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายฉัตรรินทร์ โพธิเพชรเล็บ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร วัดศรีสว่างอุดมพร  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ด้วงทีสุด

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาครเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ฟาฝน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายระพีภัทร พลเพชร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สังข์สิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธีรพัฒน์ วงษ์ดินดำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวิชชากร โทกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงสมิตา เบ้าแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เทียโว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงเดือนฉาย มณีแสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงชลิษา แสนอุบล

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายจีระวัฒน์ สุขวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายระพิพัฒน์ มีบาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐธิชา เสนคำสอน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐธิรา ราชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวีรยา บุตรโคตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา ธรรมวัตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ดวงบุปผา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายณัฐกร จรไพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงชโรชา หริงแก้ว

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงเขมิกา แสนสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพิชญา สิงหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงสิระพัตสอน คำภูเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์แน่น

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายอนิเทพ บุญเวิญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพลพิชิต ศรีอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพรฤทัย คำแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงพิจิตรา นาเหนือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงกวินธิดา มูลทาประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงบุษฎี โพธิลำเนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เตชะแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ไพจาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายจักรกฤษ นาแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงสุนิสา จันทะคูณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญปน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายอมรเทพ บับพาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงมณิตา พลกำลัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวรวุฒิ ยะกุมมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายกล้าณรงค์ โพธิวันนา

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายอดิศร สีใส

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ เพชรนาดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายสุเทพ ศรีระพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายอัษฏาวุฒิ แดงนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธีรภัทร์ เหิมทะยาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงวริศรา ทองเคน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงขนิษฐา อนุสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงทัศดี เหมทุริน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๑
นายนรศักดิ

์

สีสมญา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๒
นางสาวประภาภร กิงมาลา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๓
นางสาวสกุลกาญจน์ ชัยดำรงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๔
นางสาวปยฉัตร หอมพรมมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๕
นางสาววราภรณ์ คณานิตย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๖
นายอัษฎายุธ สังฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวสุภาวดี จันทรมณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวไอลดา ทองโชติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวนิกัลยา ผาดำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๐
นายวรัญู นาจะรวย

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๑
นายอัมรินทร์ แสงตุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๒
นางสาวสุธิชา สุขสง่า

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวประภาวดี ทองเหลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๔
นายธวัฒชัย กันยามา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๕
นางสาวศุภาวดี มีสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๖
นายอัครเดช อรรคบุตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๗
นางสาวพิชญ์สินี ปนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายนิธินันท์ พรมวาสี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๖๙๙
นางสาวมณีรัตน์ โอระนำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาวทิพวรรณ แสนคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๑
นายจตุพักตร์ พลวาป

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวอารยา ศิลปกษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวสุดารัตน์ มัทธุจัตร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงกรรณธิกา แสงสุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๕
นายธวัชชัย สุทธิชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๖
นางสาวชุติมา ยาวะชะโก

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพรนภา การวิจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๘
นางสาวสุภาวรรณ์ ขันธวัตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๐๙
นายอดิศร สังกะสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวณริศรา เมืองศรีมาตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวอรัญญา นามี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๒
นางสาวพิยดาพร ยะกุมมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวมลธิลา เอิมชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๔
นายเทียนชัย บ้านเปา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๕
นางสาวประทุมทิพย์ ศิลจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวนิลาวัล นินหล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวจิรารัตน์ พานา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวจิตรกัญญา วิงรัมย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๑๙
นางสาวจิราวรรณ บุญทันเสน

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๐
นายธนโชติ งามเลิศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวอาภากร สอลำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวเปรมวดี บุระคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวปาริชาติ กันยาบรรดิษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวสุนันทา สีนาวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๕
นางสาวกัลยา ยะกุมมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวหฤดี การแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวศิรินภา หล้าฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงพันพฤกษา ยาชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายปรเมษฐ์ แสงอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๐
นายประสิทธิ

์

พลยาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๑
นางสาวพรนภา สีหาโคตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวจรรยา กลันหุ่น

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวศศิวิมล วรรณแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๔
นายธนพล คนบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๕
นายณรงค์ศักดิ

์

พวงทรัพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๖
นางสาวกานติมา เวียนเปะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๗
นางสาวธัญลักษณ์ หนูตอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๘
นางสาวปทมาวรรณ สายแก้วศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๓๙
นางสาวณัฐธิดา ไชยทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๐
นางสาวจุฑาทิพย์ สุธรรมราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๑
นางสาวมลทิชา สีหอม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๒
นางสาวปยวดี ศรีรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๓
นางสาวกัญญารัตน์ คำภูกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๔
นางสาวขวัญชนก พาที

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๕
นายเฉลิมชล พันไชย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๖
นางสาวอรวรรณ วิลัยลาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวศศิธร เกตุทองมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๘
นางสาวศศิวิมล ชมภูโคตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาวอภิญญา ผาดำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวอาภานุช บุญดอนยาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งกลาง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาวณัฐฑลิตา ศิริแข็ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวสุกัญญา แดงนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๔
นางสาวอัฐณิญา ดวงสาลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๕
นายภานุวัฒน์ ชุมชะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๖
นายวีระศักดิ

์

ศรีพรทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๗
นางสาวสโรชา อุดม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๘
นายศุภกิตต์ บุญกุศล

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๕๙
นางสาวจิราพร ต๊ะวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๐
นางสาวกาญจนา สาจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๑
นางสาวนภารัตน์ สีใส

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๒
นางสาวชลธิดา นาเหนือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๓
นายชัชชัย อินทศร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๔
นายธีระภัทร์ สามะอาพัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๕
นายอิศรา นันทะกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๖
นางสาวอรัญญา เรียงบุญศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๗
นายอภิสิทธิ

์

พรมขรยาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๘
นายสิริสมบัติ ขอนโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๖๙
นางสาวเฟองลดา สีอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๐
นางสาวภัทราพร กันหา

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๑
นางสาวสุขพร สุทธิโสม

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๒
นางสาวเอมมิกา วาสิงหน

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๓
นางสาวพิมพิศา จันทรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๔
นางสาวนพเกต พรหมโคตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๕
นางสาวจิราพร ปองมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๖
นางสาวเกษรา บุญมาชม

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๗
นางสาวขนิษฐา หนูแปน

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๘
นายทัศน์พล พันธศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๗๙
นางสาวสุภัสษร อิภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๐
นางสาวบุตรสดี ตุ้มเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๑
นายวัชระ ภูนางาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๒
นางสาวเสาวลักษณ์ จ่ารัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๓
นางสาวสุธิตา แท่นแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๔
นางสาววรรณนิภา บุญถาวร

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๕
นางสาวนลัทพร ศรีชมษร

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวศิริรัตน์ แดงนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๗
นายธนพัช ศรีวรษา

๒๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาวยุรฉัตร บัวทอง

๐๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๘๙
นายวรพจน์ พลพิทักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายขจรเกียรติ ชัยมูล

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายวงศกร หนูสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายวีระพงษ์ แสงโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกิงฟา

่

ชุมมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีอุดร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๓ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงธราทิพย์ วันมะรักษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนันทิญา ถานะ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงลักษ์ขณา ยาพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงวรนุช ชัยบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงปาริตา ฐานะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงพิรดา ทาระขจัด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายอนุวัฒน์ ผันผาด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายกันทรากร หนูสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายวัชรวิชญ์ นามมงคุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายพิทักษ์ รักษาสิท

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายดิษย์ชนะ เพชร์ชาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายพัชรพล สาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายรักเกียรติ เถาถาวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกัลยา ลาภมาก

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ พระโคดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำพรมมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงมินทร์ทิตา ชัยคต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เฮียงมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงศิรภัสสร พลบูรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงวรัญญา ถานะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงดอกไม้ คำเภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปรียานุช มาเกียว

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พันธ์สุวอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงวรกาญจน์ เสนาจักร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอริสรา เพ็งธรรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกาญจนา จันทรเสนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงอรอุมา ปานแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายธานินทร์ สายแก้วศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุจิตรา ตำนาดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญทัน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายฐิติกร วงษ์ละคร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ทูลธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอิงอร รัตพลที

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงนฤมล ด้วงขาว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายพีรภัทร นามบุดดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอชิรญา สีสันต์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายวีระภาพ มอญใหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงประภาภัทร ก้อนผา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายวันชัย เมฆา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงชยุดา บัวผัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายพาโชค ศรีบุรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายรพีภัทร สาริสี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายวรินทร แสงตะวัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธนพล ศรีวาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายวีระพบ พะลาหลง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วปด

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงวรรณิภา แก้วปด

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกิตติยา สังสีโว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายเจริญชัย อุ่นทานนท์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สีสันต์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายณัฐวุธ สิงห์แก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงชนนี กุดกรุง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงชลธิชา คำไล้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงประภาศรี แผ่นกำลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงภัทราพร เกาะมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงคำหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงศุภากร โนนสว่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงสิริมา ศาลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงช่อผกา หอมหวล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดรัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายปฏิภาณ กันทะเนตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงผาณิตา สินธุรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายนวพล ฮุยพรมมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธนพล ฟองเสียง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายพีระพัฒน์ ท่าเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เหลาเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายปยะวัตร ซือสัตย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายพิทธยา อินตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ฝกเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายนครินทร์ สิทธิธรรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายนฤนาท บุญสาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายนิรุฒร์ บรรดิษฐ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ สาลักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ใจงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงชุติมา นนทศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พาดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจันทกานติ

์

มาแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวรรณภา วงค์จวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงรัญชิดา โมดรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพิทักษ์ บัณฑิต

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงดวงดาว ชาอินผุย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงดวงเดือน ชาอินผุย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงพิมพิลาภรณ์

บุญคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายจิรายุ เหลาเคน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ใจซือ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกนกกร ดาชมพู

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงสุภาวิตา สอนบัวลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงนฤมล อิทร์พิมพ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงอรนุช อาจปาสา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีบุรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา ปตาระโส

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงชลธิชา แสงศรีลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุภา ดูวิเศษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายสนธยา ก๋องสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายจักรพงษ์ นาสินพร้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐนนท์ แก้วนิล

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายยุทธศาลตร์ วันนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวันชัย ปตาระโส

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายนิภัทร์ อาสาธง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ โนนทึง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอัญชุลี ศิริป

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงจารุพักตร์ พุทธโก

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๘
นายคัมภีร์ พรมสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงรมิตา บุญเผย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงมานา อิสราคีรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา วัดสันติธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงพัชราภา จันดาวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์พิมพ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายปฏิภาณ ลีลาศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายกิตติพงษ์ นาวา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงเพชรา สายแคน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงแจ่มนภา กุ้มเมฆ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงศิรินทรา รัตนประเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงนันทิดา เงินดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงนำฝน บุญเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงธิดาพร บุญเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวัลลิภา หอมพรมมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงจิตรลดา ชาวดอน

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวิมลสิริ แจ่มจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงนวลฉวี จวงโส

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงสุธีรา ชุมชะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงนาตยา เรืองดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงดวงดาว พรมดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอินทุอร ชาวดอน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงชนันชิภา ตันเบ้า

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงอักษร ขันวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงพรรณวษา พลกำลัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสาวิตรี ทีหัวโทน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอ้อน วาดวงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอัญรยากร ไชยเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๖
นางณิชกมล จันทีเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
วัดเกาะแก้วทรายขาว

 

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทร์แห่ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

เจริญชนม์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวิลาสินี น้อยอำมาตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสิริยากร ทุมรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ไชยนาค

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายบวรวิช พิมพิสาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายณัฐพล จันทจร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ฤาชา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ระลาคี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ พรมมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงแพรรัมภา ทองดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๘
นางสาวยุวธิดา รินลา

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาสี วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวิลัยพร แสนบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายสงกรานต์ บุญจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายอัษดาวุธ ปราบพาล

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายทัศวงษ์ จันทะลุน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมเขียว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงซออินทนิล ผาดำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ใจขาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายชัยมงคล สีหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพรศิริ แพงแสน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดถำสุวรรณคูหา  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงกลินผกา

่

ศรีนารา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายประพันธ์ มุ่งหมาย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

นวลสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายวีระพล บำรุงนางาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอภิวัฒน์ โปะประนม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายทินกร โยธี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภูฎิภัทร บุญประกอบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายจักรพงษ์ นวลสว่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงธัญรดา ผลชอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงปนัสยา โสมมนัส

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายปรัชญา นวลสว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอนุรินทร์ เกาะกิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมแดง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงยุวนิดา มาแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พาโนราช

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงกนกกร เชือนาหว้า

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ผลเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ นาหัวนิล

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพรรณพิลา สามิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงกิตติยา ชัยช่วย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายศักดิดา

์

วงษ์รินยอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ แสงหาชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงระพิณ หริงแก้ว

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายพิชิต ชัยเบ้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอภิญญา ไชยมนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สงวนนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงปยณัฐ ชัยเบ้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาด่าน วัดทุ่งกุญชร  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายสนธยา แดงนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฮู วัดศรีชมภู  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทะมงคล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายก้องภพ สุวรรณสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายณัฐภูมิ มุงคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ วรบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายนวพล สีลาวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน วัดศิริทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงสุวิชาดา ดวงวิเศษ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงลักขณา ไกลถิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา นามไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๔
นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๑๙
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๕
นางถวิลทอง เผือกยิม

้

๑๔/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๖
นางทิพย์สุคนธ์ หงษ์ประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๑๒
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๗
นายธนวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา

๒๙/๕/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๘
นางปญจพร ยศธแสน

๑๗/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๘๙
นางยุพิน แต่งผิว

๒๐/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๐
นายวิชา แสงต้น ๒/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๑
นายสนอง ยศธแสน

๒๐/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๒
นางสุภาวดี เหล่าอุด

๑๔/๑๐/๒๕๑๘
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๓
นางอรทัย กินรียศ

๑๑/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

วัดสระปทุมทอง  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายเมธี ไชยรถ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายศิรวิทย์ หลาบคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายสรรเพชร โสดาวัตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอดิศร เกษมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ดวงชาญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงเกสรา บุรวัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ วะโรง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงณัฐฐวรรณ พรมพิทักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงธนพร บาลวิมล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงเนตรชนก สุปญญา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงภัทรสุดา พลทา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๒๙ / ๑๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงมนัสญา รัตนรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงยลรดี นามวิชิต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวรรธิดา ศรีสัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวรินทร บุญเชิด

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายรพีภัทร สมอหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายศุภชัย ประเสริฐสัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายศุภวิชญ์ สุนทรพิทักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอภิชาติ โคตรหลักคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ มิงมา

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ชัยนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ชัยรส

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ วงษ์อ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงวรรณกาญ นามวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงวรรนภา โสภาศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงวิราภรณ์ ดวงสาพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุชานันท์ วิเนตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์เหล่างิว

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุทธะสุริยะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอดิศา บุญจิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงอรดา บุญคุ้ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงอรวรา ผาเลียง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ รักซิโร่น

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายเกริกศักดิ

์

พันธวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายทศพร ปฐพี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายวรสรรค์ สอนเฒ่า

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์คำสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายอภิชิต ยาเนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา มุทุสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกมลวรรณ กองบัวใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงภัทชรินทร์ ดรวิชา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอรทัย หมีกุละ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายกฤตมุข บุญเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทองทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายพิทักษ์ มณีรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายสมชาย เฮ้าแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๐ / ๑๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญล้อม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายชัยมงคล จันทร์แจ่ม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายนาวา คงอนันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจีรศักดื

์

บัวจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ด่านพงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายฐิติรัตน์ ศรีเสนพิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายณัชพล แทนอาษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายนนทภูมิ ศรีครัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายนราธิป กว้างขวาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายชัยชนะวัฒน์ คูณเดช

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายอัษฎาวุธ จันทรโนนแซง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงเกษชฎาพร รอดวินิจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงฐิติภัทร กุลวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงเบญจมาศ พุกกะมาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทุมวัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงภัทราวดี เนืองโคตะ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงยุพเรศ ศรีงาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายก้องฟา หรสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายจักรี แสนจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายชวลิต กมลภพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณพัชศกรณ์ สุบินเกษมศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายณัฐวุฐิ เสาร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญธรรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายฤทธิศักดิ

์ ์

สมอนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายสิทธิวัฒน์ มูลพลึก

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอภิชัย ชมนาวัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวิลาภา ทองเฟอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงกัลยวรรชน์ อะระยศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ขนันทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิทธิธรรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงนัยนา หมืนกัลยา

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายกัมปนาท ฉายาพัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกิตติพล อาจทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณานวัฒน์ มีศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายดัสกร จันทะลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธีรพัฒน์ โสภาศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายนที ชะนะบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายนัฐวุฒิ จำปา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายภูมิภัทร ดอนอ่อนเบ้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายวัชระพล พะคะนวน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายสันติภาพ จำศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายอัครพล พันธ์นกแต้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอารักษ์ ขันเดช

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ มัชฌิมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงณัฐ์ธิตรา เครือนำคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงเพชรนภา แก้วเกษ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงมาริสา นามวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ทาบุราญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงศรัณยา สมบูรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงศุภากร ศรีสุพรม

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุธินันท์ มันพรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายจิราพัชร ศรีขาว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายเจษฏาพร เพ็ญริยะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายธีรยุทธ์ สุตะไล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายมงคล ชนะภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายวชิระ หาญบัญญัติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอภิชาติ ไชยโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายอาทิตย์ ทองผา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงเกศสุดา ดวงจันทึก

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงทัณฑิกา คงคะหาญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงบัวชมพู สุปญญา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงรุจิรดา จันโสม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวรินทร มะลิปา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสุธารินี ซ่อมรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายชิตวร เทพดู่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายธนกฤต เอกทัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธนสาร แก้วจันดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายพิทักษิน สุทธะสุริยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายวัชรากร ศรีภูธร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๒ / ๑๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายวีระชัย คามวัลย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงจุฑามณี โนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงนัตรชริกา กองบาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

พินิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงพลอยไพริน แก้วบุญเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงพัชรีญา สุขสมกรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายชาคริสต ผ่องสนาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายทวีทรัพย์ หล้าโนนตุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายภูธเนตร พิลาจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงจิตธาดา สาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงไอยเรศ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ตังสกุลวิโรจน์

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงอรวี วะโรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุภาพร ฐานะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุนิสา มูลสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงอริสา ภูกองชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงพิพรรษพร รอดประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงกัญภา พรมโส
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงวิลัยพรรณ นำพวก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา อินทร์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายพิพัฒน์ พลซา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อะนุอัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์เส
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ มีบุตรสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ทองทวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ คำเหลือม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงอุรารัตน์ บุญธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร

แพงดาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ฤทธิเดชะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงชลดา รัตนวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายพัชรชัย กรมทำมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงสุรีย์ สีเหลียมงาม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

อินทะชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงจิราธิป เสาร์ศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ วงค์จูม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายรัชพล เมฆอำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงธนพร บดีรัฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายพิสิทธิ

์

เติมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงดาลิน โสฬส
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายณราธิป พรหมดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ถาบุญเรือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงวรรณชนก พลบูรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงนำฝน ขันคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกฤษฎา พุฒฝอย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายสักฤษดิ

์

ศรีพาชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายธนกฤต แสงสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงกานต์ชนา อุ่นแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายต้นเพชร โคตรภูธร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ ยามช่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายวาสณะพร ถาบุญเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๐
นายณัฐพงษ์ เสนารินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๑

นางสาวกีรกิตติ สร้อยหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๒

นางสาวกุนลณ้ฐ สีลานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงศรัญญา ชาวบางงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีอรพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๕

นางสาวอรนภา นนธิสอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๖

นางสาวอิสรา พนาพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๗

นายพัฒนพงศ์ แพมไพสงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๘

นายวรรธนะ บุญอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๖๙

นายอดิศักดิ

์

วงษ์สีดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๐
นางสาวกิติยาภรณ์ วิเวก

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ คำวิไลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๒

นางสาวอัฉราภรณ์ จันทร์วิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมานันท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๔

นายจิรวัฒน์ วรนุช
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๕

นายชลชาติ ยมลาสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๖

นายธนาดล ดอนจันลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๗

นายวริทธิ

์

แสนพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๘

นายศิรศักดิ

์

กิงจันทร์กลาง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๗๙

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๐
นางสาวปยดา ตาสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๑

นางสาวมนฑกานต์ เย็นวัฒนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ ฝาผล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๓

นางสาวณัฐณิชา โสจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายวรศาสตร์ ศรีวิชา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๕

นายสหรัฐ ซุ่นอินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๖

นางสาวธัญญภรณ์ โสนะชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงเสาวณิต ทิพเนตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๘

นายคชรัตน์ หรสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายธนพัตร์ จันทลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๐
นายธนวัฒน์ พิมพาเรือ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๑

นายธนากร วรรณพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๒

นายธีระพันธ์ จันทร์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๓

นางสาวหทัยชนก เรืองพุทสาร
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๔

นางสาวเนตรนภา นามมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๕

นางสาวปยะมาศ คำกุ้ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๖

นางสาววัชราภรณ์ สุปญญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๗

นางสาวศิริกัลยา ขุนบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๘

นายปาริณัท เดชงู
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุภัตตรา โสดาวัตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๐
นางสาวกุลธิดา อัตลัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๑
นางสาวอนิศรา วรรณพัฒน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๒
นางสาวภนิดา สุปญญา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงรรินธร ศิริวัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๔
นางสาวสิรินยา ไพรวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา เจ้าเล่ห์ดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๖
นางสาววิชุดา ปาละพา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๗
นางสาววิยดา แวดสา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา จำปาบุรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๐๙
นายธีรภัทร์ สุดแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายภัทรภวินทร์ แก้วทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๑

นางสาวจันสุดา มหาแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๒

นางสาวจุฬารัตน์ คมกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๓

นายธนวัฒน์ พลท้าว
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๔

นายภูมิสิทธิ

์

ฮาตวิเศษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๕

นายวินัย วงษ์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๖
นางสาวเบญจวรรณ นามพรหมมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๗

นางสาวจริญญา มันยืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๘

นางสาวนันทิกานต์ แก้วมาตย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๑๙

นางสาววรรณิภา สิงห์น้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นายธีรพัฒน์ สุภาพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๑

นายรณชัย บรรพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๒

นางสาวฑิตฐิตา ศรีเสริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๓

นางสาวปณิดา กันหามอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๔

นางสาวมณีรัตน์ บำรุงสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๕

นางสาวมลฤดี เอียมเวียง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๖

นางสาวศศินา ทองเพชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๗

นางสาวสุจิตรา ทาสโก
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

วงษ์อ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๒๙

นางสาวมนทิรา แสนเห็มทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๐
นางสาวสุดารัตน์ นามมุงคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๑

นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๒

นายจักรพงศ์ ถาบุญเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๓

นายธีระศักดิ

์

ดีพลภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๔

นายสุขสันต์ ใจไว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๕

นายอัคคเดช นามรินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นางสาวเบญจมาภรณ์

บุญล้อม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๗

นางสาวจุฬารัตน์ แก่นหามูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๘

นางสาวนิภาพร ศรีภูธร
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๓๙

นางสาวชุติภา พิมพ์โคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๐
นางสาวรัตนา บัวติก

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๑

นางสาววิไลพร พลเขมร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๒

นายสราวุธ ทองอ้ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๓

นายจารุวัฒน์ หมืนหน้า

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๔

นางสาวมัลลิภา แสงภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๕

นางสาวรัฐนีย์ รวมไทยสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๖

นายคีตภัทร์ สีหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๗

นางสาวอาทิตยา สระแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

โนคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๔๙

นายธีรพนธ์ ใจเทียง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๐
นายสิริพัฒน์ สงวนศิลป

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๑

นายศรายุธ ขุนภิรมย์กิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๒

นางสาวชนาพัฒน์ พันธุ์คะชะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๓

นางสาวสุนิษา โคสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๔

นางสาวสุริย์ศรี ตังสกุลวิโรจน์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๕
นางสาวเบญจวรรณ สัมนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๖

นายณัฐพล สารีพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๗

นายธวัชชัย ศิริกัญญา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๘

นายสิทธิชัย มะแพน
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๕๙

นายเรืองวิทย์ สาขา
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๐
นายเรืองเดช กันหาหอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๑

นางสาวนันทิยา สระผม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๒

นางสาวปภาวี สุนทรวรวิทย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๓

นางสาวพรทิพย์ วงษ์สิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๔

นางสาวพวงชมพู เชือคำฮด

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๕

นางสาวอัญชนา มูลพลึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๖

นางสาวเกษสุดา ศรีประจง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๗

นายวีรยุทร ศรีจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๘

นางสาวปนิดา บุญประคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๖๙

นางสาวรุ่งพร ภูมิพักตร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๐
นายณัฐวุฒิ อ่านพาณิชย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๑

นายกันตินันท์ รัตนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๒

นายกิตตินันท์ คำภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๓

นางสาวณัฐนิชา ศรีเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๔
นางสาวปภาวรินทร์ ปริสาวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๕

นายอภิสิทธิ

์

อุดชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๖

นางสาวสายชล ขอบทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๗

นางสาวนำหวาน พลตือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๘

นายศุภวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๗๙

นางสาวจิดาภา ศรีนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๐
นายนาวา จำปา

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๑

นายธิติวา นามวงษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ถาภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๓

นายศิวดล บำรุงภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๔

นายวีระวุฒิ พันธ์ตู้
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๕

นางสาวนฤมล นามมนตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๖

นายประเสริฐศักดิ

์

สายสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๗

นายณราวุฒิ แก้วกาหลง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๘

นายอิสระพงษ์ ทองโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๘๙

นายปรมินทร์ ดวงมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๐
นายกฤษดา ศิริโอด

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายนิธินันท์ อ่อนอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธีรเดช ภรรยาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายกฤตพงษ์ แสนสัญญา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ตันศุขะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงนันทิชา แก้วดอนญวน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงธิราพร สมสูง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงกฤติกาล มุทุสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงโมนิก้า โบรีสลาฟสกี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายอนากร แก้วดอนญวน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงมันทนา พัฒนสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ โสทะรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ต้นกันยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายปรินทร์ ลาดพันนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายอนุชา พูลขวัญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายวิศรุต เมืองทา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงนภัสกร พละสาร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงลักขณา แก้วดอนญวน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายสุระศักดิ

์

ศรีจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ โลเคนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พัฒนสาร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงศิขรินธร วงษ์ปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ บุญทิสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีมันตะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงเปรมสินี ศรีวอุไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงอภิชญา ทองผา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายอานัส รักซิโร่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงศิรประภา คำทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงรตินา โชคนิมิตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายวีรภัทร มะโนสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญไพโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงเยาวเรศ มันยืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายวัชรากร ศรีภูธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงงิวตาก

้

วัดดอนธาตุนรงค์  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายคุณวุฒิ จันทร์ขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายชินภัทร ชำนาญกาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายวิชชา บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายณัฐพล แสนมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงอรจิรา บุญพระจัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงพรชิตา สิทธิทำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงณิชาภัทร มิงมณี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ สอนเฒ่า

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแบง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงเทวิกา รัตนพลที
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายจักพรรดิ ทัพลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายคณิศร โสภาศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงนริศรา ปญญาฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุภาพร ประทุมทอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงศลิษา โนคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงเพชรสุภา เงางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ฤทธิแก้ว

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงกวินธิดา แพนพา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงมยุรินทร์ แก้วมาตย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายสนธยา ชาตรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงอรทัย เติมสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายกรกฤช พงษ์ศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ถาบุญเรือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายธณะพล บุญกาญจน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ดอนอาจเอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ นามวงศ์ษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ สุปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงวรัทยา ถานะกอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายนนทวัฒน์ แสงแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายวรภพ สุทธิแสน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคัณทะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา ชาวดร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย วัดศิริชัยเจริญ  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายปุริศ ศรีเรือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายวรุฒ ชินโพธิคลัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายวันเฉลิม ชาวประชา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ จันทะบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายคณาธิป ทองคีรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายนฤนาท แสงคำมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายปฏิภาณ จำปาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายอธิวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายพีระพันธ์ สุทธวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำชัยนน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายณรงค์ คุณผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา คำชนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงธัญชนก แสงศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พรมประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงไอยดา ภูขะมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายธีรชัย โฉสูงเนิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ แพงแทน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายทินกร แสงลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงดารินทร์ นิลปะกะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงพิยดา เอกกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงปญฐิญา ทองชมภู
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายนนทกาล พิมพ์เลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายชัยณรงค์ คงสมบัติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายปญญา ศรีจันทะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายวีรากร มานะโส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา นาบง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงนริศรา มัครมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

พันธุกิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายอนุพร พลโคกก่อง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ์ ปานรอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงธิติยา เถือนดา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายณัฐพล น้อยเพ็ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงปริตานันท์ หลวงเรือง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงวิภาวินี ปดชา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงมุทิตา เข็มทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายปยะ โพธิรุกย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายอำนาจ ภูมี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงพลอย ดอนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงวิกานดา รัตนนัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา แสงปญหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงอรวี สินสอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายภราดร พลเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายวัชรพล วิถารพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายณัฐดนัย แก้วสาธร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงพิลาพร อันทะนัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายวรวุฒ คำหาญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายวีระพงษ์ บุตรดีเหมือน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ มาตรา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๓
นายศราวุธ สีแก่บ้าน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายอธิวัชร์ คลืนแก้ว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีหลง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวราพร สูงแข็ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา วงษาศิลปชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดดินจี

่

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงภารวี ไชยศรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา ฝาฝน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายชาญกิจ สุวรรณผา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงศุภิกา นามบุตรดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายพงษ์ไพศาล ปาวิโน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงวรัญญา ภาษี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายเดชา อนันทะสิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายนฤเบศวร์ ขุนเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายปภังกร รากนำเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงมลิวรรณ หงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงวันวิสา สาริพนม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงเอมอร บุญปอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายวัชรพล จันทวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายสุกลวัตร นันรัสมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

รัตนสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงอริยา จำปาศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายจิตติกร สุดสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

แสงทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายประกาศิต โกมาลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายพรพิทักษ์ เศษสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวัชรพล สุวรรณดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายอัฏฐเทพ สุปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงปาริฉัตร แน่งน้อย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี ฝอฝน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงทิฆัมพร พะคำตัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงฐิตาภา ด่านขุนทศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายกัมปนาท สร้อยกุดเรือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงพรชิตา แยบไพคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุรินิพุทธ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

แสนศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายทินกร ปสสาสัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายพัสกร วิถารพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายจักรพงษ์ จำปาขีด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ จินดาหนูรัก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ หนังคำจร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายนฤดล สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๔

นางจำรัส บุตรพรหม
๐๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๕

นายต่อพงษ์ จันทร์ชมภู
๒๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๖

นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๗

นางพูนพิสมัย นาสุทธิ
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๘

นางสาวศิริกุล มาลาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๔๙

นางสมเกียรติ ไชยหาญ
๐๗/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๐
นางอาภัสรา กัสโป

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายณรงค์เดช แผลติตะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายอนุภาพ อุทัยสาวัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา สร้างการนอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายภีรภัทร โคตรสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาบช้าง วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๕

นางสาวกาญจนา ศรีปดชา
๑๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๖

นางสาวขนิษฐา ทองโคตร
๑๘/๗/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๗

นางประภาพร หลุนบูชา ๙/๔/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๘

นางสาวพิกุล ภาระพงษ์
๒๐/๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๕๙

นายสอาด เพชรสัมฤทธฺ์
๑๖/๙/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวสาริศา แก่นวงษ์ ๐๘/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๑

นางสาวอรทัย ทุ่มทอง

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๒

นางโชติกา โยธากุล ๕/๙/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ พันเพ็ชร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายวีรภัทร มิละสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายศุภชัย นามจันดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิวันนา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายศราวุธ จันทิมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายชานนท์ ภูพวก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายธวัชชัย ชาวจันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายศานติ จันทร์ทา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงเกษมณี ศรีคำมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงพรนิภา ดอนชารี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงวันวิสา เสนาพล
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุพรรณี พลวาป
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงอารยา นามนีชม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสุรัชยาภรณ์ บุญทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงเยาวรัตน์ สายแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงรัฐธิกรณ์ แก้วพานิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายกฤตวิทย์ นามพรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายอานัส เพียงเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายมงคล บุญโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายสุมิตร คงเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงขวัญฤดี พัดค้อ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์สม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โยควัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงอรปรียา เพลินภูเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สอนดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ เฉือยกลาง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอรนภา บัวซุย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา บางศิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายต่อตระกูล บุญวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายนัฐวุฒิ กะการดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายวิศิษฏ์ ภูจักแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงทิพย์นภา ชนะโชติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๓ / ๑๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงนันทกานต์ เตคำหันต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๖

นางเสาวณีย์ ทองพุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
วัดศิริบุญธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงศุภนุช โสดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายวีระชิต ปดถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงยุพิน อุ่นสนิท
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายชลชาติ จันทร์แสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม วัดเทพนิมิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายสุรจิตต์ พุกหน้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงดารุณี พลเสนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงศิริกรณ์ ราชโยธา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง วัดศิริชัยทรงธรรม  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรรณภา สาริยา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงมาราศิริ พิมพ์สุนนท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา โคตรตาแสง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงปวีณา ไชยนามล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายอนุวัฒน์ วังสังยาว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยิมประเสริฐ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง วัดอุดมวารี  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายวรเมธ นวนสะอาด

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงสุนันทา ศรีหาบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงประภัสสร แสนยบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายชิณบัญชร สมณา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายธนงค์ศักดิ

์

ชัยเอิก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายปริญญา ทรายทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายพงศธร โมมะเกลือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงพูลธรัตน์ หล้าลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงศิริญากรณ์ เย็นใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทับประชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ ดิษฐกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายทศพล สายจันทคาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายธราดล บัวพา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายธีรวุฒิ สายจันทร์คาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายพนมพร แสงนาโก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา อิมจีน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญประคม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ชนิดชน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายธิติ เกตุศรีนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพาเรือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงชุติมา จันทะลาด

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงปาริชาด ไชยเบ้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายกิตติธัช เรืองนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายนันท์ธนากร ไทยน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงธนัญญา มันมี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายสุภคม ลุนพุฒ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๖

นางสาวจันทร์จิรา อินธิแสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวภาสิณี อินทร์อุ่นโชติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๘

นางสาวลดาวัลลิ

์

พัฒนมงคลศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๓๙

นางสาววรรณภา ไชยบุตรดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาวอรนุช นามศรีพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๑

นางสาวเดือนเพ็ญ อิมจีน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๒

นางสาววริษา คำภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๓

นางสาวกรรณิกา บุดดีมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๔

นางสาวรัตนาภรณ์ พินิจมนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๕

นางสาวภัชราพร ศรีบุตรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๖

นางสาวจิราภรณ์ เย็นจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๗

นายณัฐศาสตร์ ตายอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๘

นายพีรวิชญ์ ศิริวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๔๙

นายปรัชญา อิมจีน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๐
นายวรวุธ โชติรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร วัดใหม่ศรีมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายชาญชัย คำอ่อนสา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายธนภัทร ละลี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ ภูธรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายธีรภัทร ภูธรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ เบ้าคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายวชิรา ภูศิลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายวีรชัย บริวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุชานาฏ ภายไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพัชรพล กุลสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายณัฐพล จันทรักษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงวิไลพร ดวงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายชินภัทร ไกรมะเริง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูพาศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายตระการ คำอ่อนสา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายทินภัทร แสงจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ดวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วมาคูณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงนภัสสร ชัยเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปนัดดา สายแพง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงปนัดดา อินทรเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ผาธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุธิสา สรฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงอารยา คำแหงพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงอุบลรดา วงษ์จูม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หมืนผัด

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงนำหวาน ชาวนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายคมกริบ ทิพปญญา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงนลินนิภา ชมชืนวิทย์

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายจักรพงษ์ โคตรชุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายเจษฎา ช่วยศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายเปรมชัย สิทธิคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วรัชช่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายอัครเดช วงสีลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงกัลญา โสภาศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงนันทนา แสนพินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงนิจฉรา ทับธะมาตร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายยืนยง วิบูลย์กุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายอภิลักษณ์ เบ้าคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายเจตษฎาพร แฝงฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายภูริภัทร พรมพินิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ทองวิก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายเศกสิทธิ

์

เอกตาแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายอัคริมา พรมพินิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงปริศนา โทศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงศริญญา จันเทพา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันนาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงอริษา ธงศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายไชยสิทธิ

์

เฉยฉิว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

นาสุริน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีลาอำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายพชราวัชร จันเทพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีนรา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ขันวิชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวิเศษ เห็มดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุนิสา กันหาเล่ห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงรุจิรา มุงคุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงอรนิษา ด้วงศาลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงมันฑนา วงษาหมัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายธนากร จุลสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายอนุชา อ่างทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายสหรัฐ นามโล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงนันทิวา ฤาชาภูเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงทิตยา วังทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๕

นางเผ่าพันธ์ อินทรเพ็ชร
๒๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายเสกสรรค์ ระวิพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๗

นางจิรกานต์ พรมไตร
๐๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๘

นางประสาน แวววงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๑๙

นางปนเพชร บุระสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๐
นายพิรเดช โพธิสาร

๑๖/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๑

นายวัลลภ เสาวรส
๒๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๒

นางวาสนา พรหมเมตตา
๒๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๓

ว่าทีร้อยตรีวีรชน

่

วิเชียรดี
๑๔/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๔

นางสาวสุจิตรา เสนาวัง
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง วัดทุ่งสว่างคงคา  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์แสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายพรภิรมย์ กอแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์ธานี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายศักดา แหล้ปอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายสุรสิริ ศรีสรมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงปารียา ไชยสนาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายทรงสิทธิ

์

บุตรวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายไพฑูรย์ พูลผล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายอังกูร แก้วม่วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วิภพภัทร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบัติหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงภูตะวัน สารสังข์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงนงนภัส โสมคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายสุริยา ภูพันทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงชยานันต์ ก่อแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงจารุพร ภูเพ็งใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงธวัลยา ทวยมีฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงอรทัย ใจคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงอาภาภรณ์ วงค์พิมศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายบรรจร พรมโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายวิทวัส พาแกดำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายสุติพัฒน์ ภูไวย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายพีรพล คล่องแคล่ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๘

นายพลทัต กลันภู

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๔๙

นางสาวกัลยา โคตรสงคราม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจนัญญา ภูแข็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงนภาพร อินทรเพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายนิธิพร อินทร์เพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ มางิว

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายอนุชา ช่างปรุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงกนกพร อนุอินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงโศภิตา เฮ้าวัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงเวนุกา หงษ์จันภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงกุลวดี โคตรสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงพรนภา แม้นศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พร้อมสมุทร

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงนภาวรรณ สีจันโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงจีรวรรณ ภูไวย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงศิราพร ศรีศักดิเพชร

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายนันทกร กลันภู

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายนพชัย กลันภู

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายพิบูลย์ มูลทิพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๗

นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
๐๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๘

นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิทา

์

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๖๙

นายชัยพิทักษ์ ภูเขม่า
๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๐
นางณิฏยาภรณ์ ศรีเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๑

นางทรัพย์ทวี พาสส์
๒๘/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๒

นายทีฆายุ แสวงเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๓

นางสาวนนทพร ภูเพ็งใจ
๐๒/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๔

นางปยะนุช อ่อนพิมพ์ ๔/๐๔/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๕

นางพัชราภรณ์ อรุณา
๒๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๖

นายวีระศักดิ

์

เหินสว่าง
๒๒/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๗

นางสาวสุพัชภรณ์ อรุณา
๑๔/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๘

นางสุภาวดี สมเทศ
๐๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๗๙

นางอุไร หาญเชิงชัย
๑๘/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๐
นายเวิน อ่อนพิมพ์

๐๑/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธินาอุดม

์

วัดสุทธาวาสสามัคคี
 

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายนนทกานต์ ปานภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ลดา โสรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดสุริยวิทยาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๓

นายสนาน สิงห์โตคร
๑๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๔

นายเอกอัมรินทร์ ปนคำ
๐๘/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านมอใต้ วัดบูรณะสีมาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงคุณัญญา ไชยเบ้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงวิรินทร์ญา ไชยลือชา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงศิริบุญญา เย็นอารมณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี หนูสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงอนันดา กัณหาเล่ห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนมงคล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงณัฐนิชา พัวตา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายวีรภัทร สลับสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงจุรีลักษณ์ กางขอนนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ ศิริจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายรชานนท์ หน่อสง่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายเทียนชัย ใจซือ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายธีรชัย หงษ์พรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายศราวุธ ขันวิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิริเปยมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายศิวัฒน์ วงษ์มา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงพรชนิตว์ เตียคำ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ มังคูณวัด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงภัคธีญา ฝายบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายเฉลิมชัย ศรีมะฮงนาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายศรัณยู บุญโยธา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน วัดปาเลไลก์  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ดวงคำจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงเกียรติสุดา ศรีคูณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับควาย วัดรัตนมงคล  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายณัฐพล บังจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายรัชต์พล พัดทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายจิรภัทร คำโคตรสุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายธนกฤต ทองขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสือโคร่ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัทธิชาพร เตินเตือน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงอภิชาญา ธิราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สาหัส
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ฉิมศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยพิมพ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ คำผาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายธนาคาร คลังกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรเสนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดวงหงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงปรีญาณัฐ ปองทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุภัคจิรา ศักดิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงชญานี สมภาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงปาริชาต ไชยพิมพ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา สมวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอสมิง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายศักดิชัย

์

ตรีคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายสิทธิยา สามหาดไทย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ พรมเพิก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายภูริภัทร ดวงหงส์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายอิศรา พิมพ์จำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ กุลนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายนฤเบศ สินเธาว์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายสิทธิกร ชืนสบาย

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ตาดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายทิวัตถ์ เทียงตรงจิตร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายนพรัตน์ หินวิเศษ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงณัฐธิชา สุขขา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงปาลิตา ไชยพิมพ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุภาพร สีอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา นาคา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงอริสรา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายศุภชัย เภาวิรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายณัฐพล พลเยียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายอานนท์ ไชยพิมพ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายเดชาธร เห็มทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายศุกร์พชัย สาน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายพีรพงศ์ จิตนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายอนันต์ทธร สาน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายอรรคพล สมบูรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายนพชัย ไพรเขต
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายจิราวัฒน์ จิตพรมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายวีระพล เกษร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายสุรเดช หล้าทู
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เทียงตรงจิตร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ เห็มทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายพีรพัทร เหลาบับภา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายธนพล แสนฝาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายอนุรักษ์ อินทร์พิมพ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงณัฐฑชา ก้อนดินจี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ สุราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงเบญจา รัตนศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทับชา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงพรทิพา บรรเทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงอารยา ตะโน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา นาเทวา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงชนิตา เมฆส่งศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายศุภชัย คงคะนาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายศักดิรินทร์

์

สามหาดไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงกมลวนันท์ ไชยพิมพ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์พรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายชินวัฒน์ ปฏิตัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายธีรยุทธ มาขัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐภัทร ตาดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายชาญชัย แทนละคร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอนุเดช วิเศษดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงอัฉรา เสือโคร่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงสายชล ศรีชัยพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงมณฑิรา ศรีลาทิพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ชืนชม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงพัทชรี สีตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีมุงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายศุภชัย พูดเพราะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายอัศฎา นาคา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายสังวาลย์ สีงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีจันทรดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายวรวุฒิ จาระซาซิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงธนารัตน์ มีเบ้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงวิภา เยาวะโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงวิรัญญา บุญชู
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงปณิดา ศรีหมอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ทัพธานี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๘

นางชุติมา คำปน
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๗๙๙

นางลดาวัลย์ พลโยธา
๙/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาววนิดา มากเวียง

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๑
นายศราวุธ ผาโคตร

๒๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวอุณารักษ์ โยวะราช

๓๑/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนดอนปอวิทยา วัดสามัคคีชัย  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงพัชริดา นบไธสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายเดชาธร เลพล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สีวงศ์ตา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงคคนางค์ พิมลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสายรุ้ง สอนสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีบัว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายศักรินทร์ วังศรีดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายวรยุทธ จันทร์เอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงเบญจพร สุระมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุพินญา เอ็มอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายกฤษฎา ภูกะเณร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายลัทธพล ทุมสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่ศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงมณียา พิมพ์เห็ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายทศพล คงแสนคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ใสชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ บัวบกหวาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายประวิทย์ ยโสธรา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายพันวรรษา ดอนมาตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๒

นายดุลยรัชช ดีศรี
๒๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๓

นางรัชนก คำพระธิก
๑๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๔

นางสมสมร อินทรเพชร
๐๗/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายวีรชัย มหาแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพนคึมนำเกลียง

้

วัดวังโพนสุทธาวาส  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กวางคีรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายธันวา คำโมง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายพีรวิชญ์ โพธิดี

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายภูรี พูลพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงกิตติกา มานะศิลป

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงสุภาพร จันทจร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงนวภร อ่อนพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงปญารัตน์ ธวิชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงพรระวี ประดับศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงอริสา โคตรศรีวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงรวิศรา บุญรอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงวริสร แสนผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี พรมลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายธิติวุฒิ ชัยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเหนือ วัดบุพพวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายอนุกูล ไชยเบ้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร เทศสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงกสิณา กุลสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ธาราภิบาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ พรมหล้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงมานิตยา ฉลาดคิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา เทวพิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีจันทร์โท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายพิทักษ์ บุปผา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายอลังการ แก้วแก่นคูณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายทิพย์ทองชัย อารีเอือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายศราวุธ บุญประคม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงสายไหม อักษร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา วัดสว่างชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงจิรัญญา เข็มทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายภาวัช ณีระจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายวันเฉลิม ประทุมเจียม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายวุฒิชัย บัวระภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงญดาพร เหลือล้น
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงปยฉัตร ดีเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงณัฐชญา โพธิษาวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุชาดา เทอนสเกต

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ เสตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ทุมนานอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงธัญวรรณ นวลน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ มาทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงพัชราภา กรรณลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงจารุณี ทองดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด วัดสว่างศรีสมพร  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายไชยวุฒิ เงินจัตุรัส
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายพีรภาส ภาษโส
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายธีรภัทร ไทยอ่อน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงศิริวิมล สังสีแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เวียงสมุทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงปานตะวัน อ่อนสะอาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงศรัณยพร ชมจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สมใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กรวยทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เวียงสมุทร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภูพาดทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายวีรภาพ ปานภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายบัณฑิต ศรีคำภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๔ / ๑๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายปณิธาน พวงยอด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงวรดา ขวัญศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงพลอยชมพู แสนจำลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงสุนันทา ชมภูฟน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายพรประสิทธิ

์

พิณโยวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายปยวัฒน์ วัยศรีแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายวทันยู คุณพรรษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงกฤติมา ปะโพเทติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงผกาพรรณ บุญวิเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายนวพล เจริญยิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

นรคุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงไพลิน รัชฏพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฐกมล น้อยสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ทึงดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา เกตุตุ้ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงศศิกัลยา แสงหล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงสไบพร พลเสนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงธิดาแก้ว ดอนไพมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงวาธินีย์ ศรีประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายปฏิภาน ปานภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

ดุลย์สอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

วัดสุขวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายระพีพัฒน์ อัตเสน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายอภิชาญ วิชัยวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงภัชฒิฏา อินทร์นอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงสุธิมา สาที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงอริสรา โพธิขี

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงอุษมา บุญประคม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวชิรพงษ์ กลางบุญมา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายถิรศักดิ

์

พาพิมล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายกรีฑา ขำชัยภูมิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายพชรพล ขวัญคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายวรินทร คำเพาะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงกชกร อุ่นอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เศษเท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เศษเท
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ เมืองบาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา อุ่นอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงพรชิตา หอมรืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงพุทธิตา วงศ์สีอาจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงวิรัญญา โชคสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงสุดธิดา บุญกว้าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงลัดดา สุธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายธนพน ธิตะปน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงพิยะดา นันทะเกตุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงอุลัยพร รักโส
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายอิทธิพล สีหานาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทำผง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๘

นางสาวชุติมา ยืนทน
๒๙/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๒๙

นางสาวนงนุช คลังกลาง
๒๕/๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสายนำ บางขุนทด ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายณฐนนท์ ธิตะปญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ช่วยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงพัชรี ฆ้องคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงวนิดา กลางบุญมา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงนิรดา ศักดิศรี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ อำพลับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ ขาวงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงบุษราคัม อำพรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๐
นางสุดารัตน์ จิตตรา

๑๙/๒/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๑

นางสาวสุภาภรณ์ โภคานิตย์ ๖/๖/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านวังไฮ วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายธนาวุธ พันเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายภูริทัต วิไลวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายปรมินทร์ มุขอาษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงธนันภรณ์ บุญสิมมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๖

นางบุญยวีย์ หล้าทู
๒๐/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๗

นางสาวบุษดี วิชาเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๘

นางผ่องศรี จันทะศูนย์
๑๐/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๔๙

นางวรรณี สุกเหลือง
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๖ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๐
นางสาวศรีประภา หัสโก

๑๙/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๑

นางสาวเอมอร ไชยพร
๑๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยโจด วัดแก้วพิจิตร  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายสุวพัชร จิตทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงเนตรทราย จำปาเวียง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงวรนุช มาตปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงนำเพชร ทองบุตรดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์ประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ชุมพร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายอรรถพล อุทัยบาล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โตนชัยภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงณิชา ดามิลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงปรียานุช อินทรคำแหง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ พยุหะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสนพันนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายวสันต์ บอนสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงนวนันท์ กระจงจิต
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายวิวรรธ ยุงประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สิงห์ชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายนราธิป พรหมเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วังพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงวันวิสา ชาอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงชลดา เทียนศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ดีสร้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงพัชรา คำเหลือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงเกวลี ใจแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงรัชพินยา ดียางหวาย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายอัคคเดช สุทธิโสม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงปกิตตา ท้าวนินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายวิรพล กองไทย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงละมัยพร วงศ์ยา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายสกุลเดช มุภาษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงพรชิตา เทียงตรงจิตร

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ภูศรีฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายธีระพัฒน์ ดอนชาม่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายธนวิทย์ สุริวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายพรพิพัตฒ์ สุขรักษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายเอกวิทย์ สมใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงวรินดา สังสีมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงทับทิม ทิศเสถียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงบุษรินทร์ สนโต

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หันตุลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงนภาพร ไตรชู
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายพัชระ ศรีจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิพย์อาสน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายจิตรกร มาลัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายรังสิมันต์ วงศ์ละคร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุระวิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายธีรพล สายสิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจิก วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธีระชาติ สิทธิคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ มะณีทัพ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายศิริโชค รัตนะโรจน์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงปาริตา เข็มอูป

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประหมู่ศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายอาณัติ ไชยรา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา วิชาจารย์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายณัฐพล คำศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีจันทร์หอม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายจักรี วังแพน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายนิรุช ทิมินกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงกุลธิดา บุพิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงปาระวี แสนโบราณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธีรวิชธนิน สุชยานิธิวิเศษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายวัทน์สิริ คำแหงพล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมืนหน้า

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงณัฐริกา รักพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงนิลดา จันทะศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายกฤติพล จันทะแสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๘ / ๑๐๕

้
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เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายจักรภัทร พิเคราะแนะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายเจษฎา ยาพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายทัสวา เฉลิมสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายภานุพงษ์ สืบนาคะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายภานุ สุนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอิศรา ชำนาญยา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงนิตยา เหล่าจูม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงภัทรศรี นาสิงห์คาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงอารยา ดีหลอด

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายวีรยุทธ ลีจอห์นฮุน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชาหนองอ้อ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายสมคิด นามบุตรดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงดวงพร ราชบัณฑิต

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายโชคชัย ผมพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายธีระพันธุ์ ขันอาสา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายวราวุฒิ พุทไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ มงคลเคหา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายจักรพันธ์ ดอนสุวอ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายนพเดช ภูศรีฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายเอกรัตน์ คำผาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงชลธิชา ชุมพล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงปนัดดา เหล่าจูม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอาริยา ลุนวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงอาภาพร สุโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวรนุช ภูศรีฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายจตุรพิธพร ทองอันตัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงดุษฎี บุญพา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๘
นายบันรอง โปร่งพรมมา ๓/๘/๒๔๙๓ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๔๙
นายบุญเติม ลุนลา ๕/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๐
นายล้วน อินทร์ชมชืน

่

๑/๑๐/๒๔๘๕
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๑
นายสมพงษ์ บุตรกำพี

้

๑/๑/๒๔๙๕ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๒
นายสมพร สวนไผ่

๕/๑๒/๒๔๘๔
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๓
นายสัมฤทธิ

์

สีหานนท์ ๑/๘/๒๔๙๔ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๔
นายสำราญ เคนหาญ

๑๐/๔/๒๔๙๓
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๕๙ / ๑๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๕
นายเปลียน

่

สาเกตุ
๑๐/๖/๒๔๙๓

โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๖
นายเสริม เคนวงษา

๑๐/๘/๒๔๘๙
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม วัดมีชัยราษฎร์บำรุง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายคมคาย หลานวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงจิรัชยา สุวรรณแสง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายชัยวัฒน์ สิทธิคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนันทิญา ทาอัว

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายพงศกรณ์ ขุนด้วง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงวรันธร คงชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโมง วัดกุศลนารี  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายนนทชัย บัวพา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายพงษ์ศรัณย์ จันธีเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พลขาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงรับขวัญ สีสมญา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงชมพูนิกข์ เชตะวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พิกา สมศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ หัตถยัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงปริศนา นาเวียง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายรัฐติภูมิ บุญเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๒
นางสาวทัณฑิกา ศรีพิมพ์เมือง

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๓
นางสาวรัชนก แก้วขันตี

๒๓/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนโนนอุดมศึกษา วัดโนนอุดม  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายทรงวุฒิ ศรีจันสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปริพัฒน์ บูรณะ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

อินทร์เจริญ

ิ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หินชัด

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เพียแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงฤทัยชนก โสพรมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายอนุชา วาดวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๑
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรโคตร

๙/๑๐/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านต่างแคน วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ชมภูพืน

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วทุม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงโสพิณนภา สุธรรมมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสุภัสสร ตานา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายนิพล สุธิดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายรพีภัทร สุพรมอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายกิตติ จันทร์สม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายอนุชา แดงนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายเจษฎา หล้าฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายวิชานนท์ มหาฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงปนัดดา บุญตะเวช

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงสุจิตรา ทองตีด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุภัสสร คำแสวง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายกมล อินยก

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วปด

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายวัชรินทร์ เรียงแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

สายทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายฟตรี กามา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงจารุพิชญา บุตรเต

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐภัทร ภูมิเมฆ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายณัฐดนัย ภูมิเมฆ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายภราดร สุทธิโสม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอธิวัชร์ สุทธิชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชนะมาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายพัชรพล ดีบุรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรเต

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ เวียงแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ วัดศรีสุมังค์  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายกิตติดนัย

์

ลุนวิรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายภูภิพัฒน์ พิมทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงอภิญญา คำหล้าแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงสิรินทรา พากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อง วัดสว่างโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายกฤษกร นาพังคะบุตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายศิรชัช ด้วงคำจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ประมูลจะโก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงทิพย์พดา ลาสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงพัชรา สุปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงรัฐญา ลีทหาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงวริศรา สมสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุรดา กัญญารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงรัญชิดา ผาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสนบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายมงคลชัย จันทร์ดวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายสันติชัย แก้วมนตรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ ทรัพย์เจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงจันทร์นิภา เถือนนารี

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงพิชชา ใจงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงสุประวีย์ ศรีวิจารย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงปยธิดา มะณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงยุวดี สีนาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายสหรัฐ มาหล้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายปรเมศวร์ สิทธิธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงชุตินันท์ บุราตาโน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา อาษากิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงศิรินธร ดวงสุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงธัญชนก ศิริวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงปฏิพร บรรพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงศิริประภา ศรีกุลวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา มูลจันที

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงสุวิมล สายยนต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงศศิณา แก้วเฮือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงชลีกร บุญช่วย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงพิมพ์พร เงินห้วยพระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายพิชิต เขตหนองบัว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายชินภัทร ศรีเสมอ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายภัคพงษ์ ชัยยะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายนัฐวัฒน์ มูลจันที
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายบริพัตร ทรัพย์เจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายธวัฒน์ชัย คำศรีไสย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายวรเวทย์ เชือหอม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงนฤมล ดาทาราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงอรตี ศรีเมืองแพน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงสุนิสา แสงเย็น
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงศณันท์พร จันลาวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปากุง วัดบูรพาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงมันตริณี ดอนโบราณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ แซ่ตัง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ศรีบุญเรืองบุตราราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิวิชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายญาณภัทร์ บุญฐานะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสิริวิภา ชูรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ สมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงอภิญญา อ่างคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายวฤทธิศรุตกร

์

จันทพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายคำพันธ์ พระภิเดช
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงปภานิน บุญสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงเอวิกา นาคคำแหง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุดา พุฒฝอย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงมนัสวี แผ้วชำนาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฉิม วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายนิคม โสกงโสด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายนิตินัย สีพลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายกมลชัย มาลาศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงสาริศา ทองหลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงฐานรัตน์ ฐานะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงราตรี สุดใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายธนากร มานอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายทศพร พลชำนิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงอริตา ทุมเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดนันทวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงจอมขวัญ สุวรรณปด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายสุทิวัส ยะเคหัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายปญญากร พะชะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายวรินทร แสนประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายพิทักษ์ แก้วมาตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ กันเชือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงธนาวดี แก้วมณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงอรอุมา จินดาศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายอัครวิชญ์ ทิพเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงบุศดี บุญเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายพิชาญชัย สมาคม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายศรีธนนท์ สาวันทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงรัตติกาล แซ่วี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายณัฐภัทร ศรีเหลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายสิรภัทร ลีแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงดลยดา ในทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงศศินิภา บัวบง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แห่หล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงปญจรัตน์ หลักดีมีทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายประสิทธิ บุตรสาร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๘

นางชนัญชิดา

ั

ลุนพรม
๑๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๑๙๙

นายประยงค์ สัพโส ๕/๑๑/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๐
นางปราณี คำภู

๒๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๑
นางมาริสา รัตนโสภา

๒๙/๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๒
นางสมใจ จันปุย

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๓
นางสุรีรัตน์ อาจนนท์ลา

๑๑/๗/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านค้อ วัดนันทะวิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายจิระภัทร ปนสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายนิธิ คำอ่อนสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายพงศกร คำแพง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายภานุพงศ์ แสนโบราณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สงวนศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงจารุวัลย์ หอมอ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โคตะมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงชมพูนุช สานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงชัญญานุช แจ้งสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์แจ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงสิราวรรณ ฐานะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายพัสกร เก้งโทน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายสุพศิน ทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงชลธิดา งามดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงณัฐณิดา ศรีกวนชา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงณิชาภัตร สุปญญา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ รัตนวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงพุธิตา ขันเดช
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงวนิดา ไชยแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงอภัสราภา ศรียัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดอนน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ วะชุม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายนลธวัช ศรีภูธร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายพัชรพล หัตถกุลชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายพีรภัทร วิเศษปะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายพีรวัส สุขคล้าย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายวานินทร์ พรมศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายสุรเดช วรรณพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงขัตติยาพร แสงกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงปุณยนุช ชัยคำพา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงพรนภัส นนท์ตรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงรัชนีกร สัญสมบัติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เทาบุตรสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายคุณวุฒิ นามภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายเจษฎา จ่าราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายเดชณรงค์ สุวรรณศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายเทียนชัย ถากา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายธเนศ คำเบ้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ ปนะถา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายภูริพัฒน์ แสงบุดดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายสหรัฐ ขุนขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

เสนาวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงชลธาร สุตัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงนภาพร พิมพ์โพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงปยะนุช อาจหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงฟาธิดา ลุนบับภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงเย็นฤดี วงษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงวรรณิศา นรศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงวริศรา เพียชิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิพรม

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงอุษณิกา สุโพธิเมือง

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายชานนท์ ละลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายธวัธชัย จันโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายสารินต์ ถาภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมาดผาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงกัณฐิกา ดาระวัตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงนริศา มาน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ นันทะปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงพรรณิดา ภูเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงพัชราภา สุคงเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงวรัญญา ละม้าย
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงอารยา ชัยกาศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายนนทวัฒน์ชัย สวยลึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายปฐวี สอนเสนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายปรัชญา ปูหลุ่น
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายพงษธร ละลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายภัทรพงษ์ พันธูุ์ตู้
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายสถาพร บุญใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงกัญญาณา หีบแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงปรัชญา จุฬาโคตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงโสภาวดี สอนอับ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงอรไท วงค์พยัคย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงแพทริน่า สนทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงมลยวี เกษหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงมาลิษา รินนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงวริศรา เอมสุรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงอริศรา ซุยทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงอินทิรา เสนาวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายเจษฎา สมทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

ศรีหะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายมงคล ศักดิประเสริฐ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงภัชราภรณ์ กรีฑา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงวรัญญา แสนเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา หนูพวก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงสุชัญญา คิดถูก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงอารยา แก้วมณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายพายุ สุ่มมาตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายวรรธนะ กล้าหาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายวรากร สุปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายวัชรินทร์ หงษ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายวิทวัส อาจหาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงพรรณมัย ไชโย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร สีผักผ่อง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงสลิดา พงษ์พรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พระชะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายกฤธณพัฒน์ ตะศรีนวน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายพุฒิกร มุงคำภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายภูรินทร์ วงศ์ชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายวุฒิชัย อาจหาญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปภาณี เหล่าดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงวิชุดา มหามาตย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงอทิตยา ศรียอด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงไอยรดา ว่องไว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงจรรยพร สารโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ เสนาอุดร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงดวงกมล ผาคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๔

นางสาวนรมน ทองยศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๕

นางสาวอริสา อ่อนโพธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๖

นายวิทวัชชัย อิมทอง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๗

นายชลชาติ กอพลูกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๘

นางสาวปนัดดา ศรีคำทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๑๙

นางสาววนิดา ศิริบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๐
นางสาวสุภาพร พลบูรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๑

นายกาญจนะ นาหมืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๒

นางสาวชลดา ศรีทะชิต
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๓

นายวัชระ ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๔

นายอานนท์ ประดับคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๕

นายวิชิตชัย วิเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๖

นายภานุวิทย์ ยาตาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๗

นางสาวศศิธร เทาบุตรสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๘

นางสาวมิยาวดี ขันธุ์แก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๒๙

นายคัมภีร์ ศรีเพียแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๐
นายจิรานุวัฒน์ สีนาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๑

นายธีรศักดิ

์

จันทะเล
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๒

นางสาวปาริฉัตร สุพรรณคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๓

นายวุฒิชัย คนกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๔

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีตระการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๕

นางสาวสุจิตรา ทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๖

นางสาวอาภัสรา มีนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๗

นายศราวุธ ผดุงสันติ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๘

นางสาวศศิประพร แนธิบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๓๙

นางสาวศุทธิณี ศรีสอาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๐
นายภควัต สีมาวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๑

นางสาวสริตา เพียเวียงวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๒

นางสาวจิราภรณ์ รินตัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๓
นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยสงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๔

นายวัชรวีร์ เพชรมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๕

นางสาวสุนิสา จันดาอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๖

นางสาวนิตยา นามแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๗

นางสาวนุชธิดา นามวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม วัดศรีสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ สมพรวิไล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงกมลพรรณ ร่มชาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายกฤษฎา พิระพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงวณิชา สมทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา โนนจุ่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๓

นางขันทอง พะชะ
๐๔/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๔

นางจิตติพร เชือบัณฑิต

้

๐๔/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๕

นางบังอร หงสาทร
๒๓/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๖

นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จ
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๗

นางเพ็ญประภา โคตรบาล
๐๙/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหินสิว

่

วัดศิลาถาวร  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ มาพระลับ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ พรมดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายณัฐพล เจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปองแซง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายสุระพล พลีศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงวรินทร มาสอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๔

นางสุภิญญา วงษ์นาม
๒๒/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๕

นางจริยา แสนเจริญสุข
๒๙/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๖

นางอารมณ์ นาคเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 วัดอัมพวัน  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๗

นายกิตติ พรมสุริย์
๒๒/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๘

นางสาวฌานตา รักนำ้เทียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๖๙

นายนรินทร คูณเมือง
๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๐
นางสาวนุจรินทร์ บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๑

นางสาวลักขณา ไชยเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๒

นางลำดวน แสนธรรมมา
๑๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๓

นางสาววรรณิศา ผาคำ
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงจินตพร เรือนปญจะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงไอรดา วิเศษศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงมุธิตา กอผจญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ กัวศรี

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงทิพรดา โพธิจักร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายพัสกร ประทุมผล
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐชา สามัญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๑

นางสาวกนกวรรณ ศิริกัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๒

นางสาวธนัชชา สีมาวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๓

นางสาวชลธิชา สุปด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๔

นางสาวนฤมล สอนเฒ่า
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดดินจีพิทยาคม

่

วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงปณัชดา เจนวิถี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงเดมิการ์ พลธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงพลอยธิดา เมืองมัจฉา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา หงษ์ศรีทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงรัตติกาล แดนโคตผม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธเนศ อุดมศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงจันจิรา แรกเรียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงนันทวรรณ์ ขันธรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงประนิดา บุญธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายอนุชิต ยศแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา โพธิหล้า

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงกรกนก กอมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์ บุดศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีพระบุตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ตรีธันวา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กอแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงอาริยา ศรีโท

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงจิรวรรณ ไรยวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงอทิตยา ดงอุทิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองด่าน เทพมงคลพิชัย  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงเสาวลัษณ์ สุวรรณสนธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร วัดเทพมงคลพิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๖๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจิรพัฒน์ ชาติลำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
วัดศรีสุวรรณเลไลยก์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงนราภรณ์ เดชปก

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงชลดา เทพจิตร

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมยาลี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงวริศา นพคุณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายธีรเดช ศรีหนองโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายนฤเบศร์ โคตรภูเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายรัตนภูมิ ผลอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม วัดมงคลวาป  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๓

นายโชคชัย ศรีชมภู
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าอุทัย วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญอุ้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงเดือนนภา โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศรีสมพร

์

วัดราษฎร์สามัคคี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา มุกอาสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเมือง วัดนครชัยศรี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงกรรณิกา สีม่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงจณิสตา ปานภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงณัฐธิกา ขามโปะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ปอมสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงปรียานุช ไชยวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงวนิดา เจริญพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงณิศาชล คำปู

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์คำจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงแดง วัดศรีบุญเรือง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงลลิตา แก้วลอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ดอกไม้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ผิวแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายพงศภัค สอนภูงา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายสามารถ กุมทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงจันทกานต์ คำนัด

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงดวงหทัย หงษ์น้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรหลอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงนรภัทร คำปน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงวรรณภา สักลอ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุลวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงวรรณิษา เสวะนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๗

นางสาวฤทัยรัตน์ เถาแตง
๒๐/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงวริศา ฮาดชมภู
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงกุสุมา พรมวิเศษ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงษุภากร แพวตะคุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงวริศรา อารีเอือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงชญานิศ จำปาบุรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสุธัญญาวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายกองพล ลุนราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ อาจหาญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงภัทรา หาวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สมณะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงวนิดา เปลียนสีขาว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ ลอยนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายอมร ศรีลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายเจษฎา ตุ่มศรียา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภาวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยอดตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงรุจิดา ยอดตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผลสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงศุภาวิณี หงษ์คง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงณิชกมล นิตยโรจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงหาทุม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงปยธิดา หมู่โสภิญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงภิริสา พัฒนาสูน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงอาภัสรา ประสารวงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองค้อ วัดโพนงาม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนพ้อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วัดศรีสว่างประจันตเขต

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงศศิวรรณ เคนคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสง่า วัดโคกสง่าวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงจิรธิดา ศรีนาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ชีวะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายพีรภัทร นิพวงลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๖ เด็กหญิงจิตรเพชรสุดา
สุรเทวี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงศิริมณี ผาแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ตลิงไธสงค์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาวัง วัดจอมมณี  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ใหปะโท
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงอาณัญชา ทากุดเรือ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงพิชญดา ใสโสภณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายสุภัทรชัย สมบูรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี แก้วอุ่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายรพีภัทร พันธ์หลำโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายชนะชล รัศมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงพลอยมณี สุขขัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงบัญฑิตา หนูนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงปยะธิดา พรมทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายปติ สันติพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอมรเทพ บัวเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายณรงศักดิ

์

ลือคำหาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยนิยม

วัดศรีกลมประชาสามัคคี

 

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงวิภาวดี จันทร์น้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ อันทะเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงเกษร ซิมโพธิคลัง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ระวิพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงเปมธีรา บุญสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วัดสุรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายอัครเดช แสนพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงชนาภัทร พรหมเมตตา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร อุทธชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา คำเครือง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงผุจสดี นุชชัยภูมิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงธนัชชา หาญดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช ชัยเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงเปรมวดี ภูเทียมสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุภาณิน สาสิมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ สร้อยวิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ ข้อไผ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยสุระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ ศรีสอนมณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงไพรวัลย์ มณีโชติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงวิลาสินี มุ่งแสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล สมนาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงศุภชญา ศรีหนองโคตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสุธาวัลย์ กันทะกูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายไกรวิชญ์ ปดทะวัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายเดชฤทธิ

์

สีหาราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายพศิน เส็งบางยาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงขวัญตา พิลามาตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๒ / ๑๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงธันยพร วิวาโค

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พลพวก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี สายคำภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงสารินี แพงน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ แก้วเฮือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงรัชนียากร กลางหาบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงธิติมา ฟองอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงปุญยนุช ถุงนำคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงเพชรวารี กัญญา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงรัตติกา แก้วขุมเหล็ก

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายชัชชล เสร่บาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร วรรณสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๓ เด็กหญิงกมณศิกัญญา
เถือนมูลแสน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงกัลยาพร คำเวียง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงกาญจนา หันตุลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ หมืนภักดี

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อสุรินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายพีระพัฒน์ พลมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เกิดเจริญพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงปวีณา สอนเต็ม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงพัชราวรรณ ศรีเทพ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงพิชญาดา เทียมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงสุภัค คีรีวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงอรอรีย์ อาจคำไพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงญาติกานต์ สงนำมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงปรียากูล จุปะมัตตัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงพรนิภา หาญเชิงชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์

ไชยเบ้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร อรรถมงคลนาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชาดา สกุลดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ หอมแพงไว้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงรสินทรา พุทธโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธุระพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๓ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา พาพานทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายณัฐรัตน์ จันทร์ประทัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายนันทวัฒน์ โมกจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายศิริมงคล ฤาชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายอิทธิพล มายา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐญาจิต บุญช่วย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองภู

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงธิดาพร งามบ้านผือ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงนภัสสร บัวผาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงนฤมล พรมวัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงปนัดดา ปานภูมิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงวรรณวิสา อุตอามาตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ วงกระนวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงศศิธร แสนยศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายพร้อมพร สาริกา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายเจษฎา มูลมณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เฉลิมญาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงเมลวดี โพธิวงษ์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายยศพร สอนมัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงกัลญาณี ปตฐภี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงมาลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ คำมูล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์พรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุชาดา ศรีวิไล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แก้ววงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงโสรญา พลสดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ เจริญมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงอนุศรา กุลบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายโพธิรัตน์ โพธิบุญมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงกรพิณ เกตุสอนจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา งามบ้านผือ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงสุภาพร ภักดีอำนาจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงอัญชญา พลเสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงคณิตา สกุลฮูฮา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายธรณ์ธันย์ ศรีวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงไอลดา กัณหาเล่ห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายอิศวะพงษ์ ไชยสงคราม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุขใจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายสันติภาพ รัตนนิล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงทักษ์อักษร ฝอยทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงธีรพร เดชสิมมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ศิลาเกตุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ บึงซ้าย

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงนิตยา นาคนทรง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงประติภา พรมพลเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ปานปรีดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงพนิดา สาทัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงพิมพ์รัมภา นามหนวด
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงวรรณวิสา พันธาโฮม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงศิริประภา รักขุมแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงศุภิสรา อินทะพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงสุนิสา ดอนละคร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชำนาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายกฤษณพล เกตุมาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๐
นายกฤษฏา อินทร์อุ่นโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๑
นายกิติวัฒนา วงษ์เวียง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๒
นายณัฐพงษ์ ลิชผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๓
นายณัฐยศ แสงเสงียมชัย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๔
นายณัฐรัตน์ ดีรอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๕
นายณัฐวุฒิ จันทะแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๖
นายณัฐพงษ์ ลากุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๗
นางสาวดวงพร บุญประคม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๘
นายธนันชัย สายหยุด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๐๙
นายธนากร สายสังข์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๐
นายธนเดช สุวรรณบล

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๑

นายธีรภัทร ศรีเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๒

นายนพรัตน์ สายสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๓

นายนัฐวุฒิ อานันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๔

นายนันทวัฒน์ อานันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๕

นายปลายตะวัน ทองประทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๖

นายพชร คำเพชรดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๗

นายพัชนนท์ เรพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๘

นายพันธกานต์ อินทรเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๑๙

นายภานุพงศ์ ศิริขันแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๐
นายมนชนก ศรีเพ็ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๑

นายรณชัย แก้วลอด
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๒

นายวรุทธ์ บุญประคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๓

นายวุฒิชัย คำนวนดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๔

นายศุภกร วิบูลย์กุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๕

นายอภิวัฒน์ มีแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๖

นายอภิวัฒน์ ร้อยพรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๗

นายเทพวิมล ปนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๘

นางสาวกนกวรรณ โพธ์ดู่
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๒๙

นางสาวกนกอร สาปดตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๐
นางสาวกมลวรรณ เมืองคู่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๑

นางสาวกมลวรรณ เยาวขันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ วรรณศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลาดติง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงกิตติยา สุธรรมมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๕

นางสาวกิริยา เพ็งวงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๖

นางสาวกีรติกา พิภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๗

นางสาวคชาภรณ์ จุ้ยอ่างทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๘

นางสาวคริษฐา สุขแพทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๓๙

นางสาวจันทร์ฉาย ฝอดสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๐
นางสาวจาฏุพัจน์ ส่งสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๑

นางสาวจารุภรณ์ พงษ์ษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๒

นางสาวจีรนันท์ เชือหนองขุ่น

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๓

นางสาวจุฑามาศ ลาดบัวขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๔

นางสาวจุฑารัตน์ ดีแปน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๕

นางสาวฉมาพร หงษาบัว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๖

นางสาวฉัตริกา แสงจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๗

นางสาวชลฎา ชินตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๘

นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์ศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๔๙

นางสาวช่อผกา โคตรขันติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๐
นางสาวทิฆัมพร ยังยืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๑

นางสาวณัฐวดี ไกรจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงณัฐิดา แพงโสภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๓

นางสาวดาริณี เท่าบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๔

นางสาวธนพร เจียงเปง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๕

นางสาวธันย์ชนก ดีมีวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๖

นางสาวนริศรา นิลนะมะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๗

นางสาวนิภาพร ทองโคตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๘

นางสาวนิราวัลย์ บำรุงภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๕๙

นางสาวปุณยาพร ศรีภูธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงบุณยาพร สีดาห้าว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๑
นางสาวประคำกรอง วิศรีปทย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงปยวรรณ ชัยเบ้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๓

นางสาวปยะฉัตร บุญโส
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๔

นางสาวปยะณัฐ ทิพจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๕

นางสาวพรนภา สาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๖
นางสาวพรรณภัสษา เพียเพ็ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๗

นางสาวพรรณฤดี สุวรรณโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๘

นางสาวพรสุดา สุวรรณเวียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งคำศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๐
นางสาวพิมพ์วิภา บึงใสย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๑

นางสาวภินญดา ศรวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๒

นางสาวรัชฎา ชัยสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๓

นางสาวรัชดา ลาดบัวขาว
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๔

นางสาวรัชดากร โสดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๕

นางสาวรัตนาวดี ปรุงคำมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงวรางคณา โนนมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๗

นายวัชรินทร์ อากานิส
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๘

นางสาววาสนา ชาญณรงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๗๙

นางสาววิชญานันท์ โคตรสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๐
นางสาววิสสุตา มหานวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๑

นางสาวศิริพร ภูหัวเพ็ก
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๒

นางสาวศืรืรัตน์ บุญไตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๓

นางสาวสิรินทร ไพรตืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๔

นางสาวสายใจ ศิริอุฒจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๕

นางสาวสุคนธรส บัวผาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๖

นางสาวสุจิตรา คำทองทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๗

นางสาวสุชาดา พิมสา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๘

นางสาวสุดารัตน์ สุภามาตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๘๙

นางสาวอนงค์นาถ ศรีสรมณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๐
นางสาวอมรรัตน์ ศรีปาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๑

นางสาวอริษา ไกรยราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๒

นางสาวอังคณา บุญซ้อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๓

นางสาวอังคณา สาคำตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๔

นางสาวอัชราพร บุญสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๕

นางสาวอาริสา เอียมนูญ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๖

นางสาวอารียา ปนคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๗

นางสาวเชษฐ์สุดา ส่งสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๘

นางสาวเพ็ญนภา เสนบัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๖๙๙

นางสาวโสรญา มูลศรีทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๐
นางสาวอทิตยา แกล้มกระโทก

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๑
นายชยพล เส้งวัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวนริศราภรณ์ แก่นสิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๓
นางสาวชลิตา อุโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๔
นางสาวชญานิศ ประทุมเทศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๕
นางสาวพิชามล บุญศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๖
นางสาวฐิติมา ขอสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาวจิราพร อินอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๘
นางสาวรัชนก ตติยกิจเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาวอมรรัตน์ ดอนศิลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงนิตยา สีตาแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๑

นางสาวบุษบง หาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๒
นางสาวภัทรวรินทร์ สินธุวาป

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๓

นายณัฐวุฒิ มางิว

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๔

นายศราวุธ พร้อมโกมล
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๕

นายธนพัฒน์ เห็มทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๖

นางสาวพราวพิลัย โคกทวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๗

นางสาวปยธิดา ศรีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๘

นางสาวอังคณา สำราญพิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๑๙

นางสาวจินดารัตน์ สมวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๐
นายวัชรพรรณ อินทรเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๑

นายพัชรวิชญ์ ศรีเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงธมลวรรณ เพียปลัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๓

นางสาวอริสรา เหล่าวงโคตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๔

นางสาวพรนภา บุญชาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองแพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๖

นายกฤษณะ ไชยวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๗

นายคุณากร เจริญวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๘

นายจิรายุ จันทร์สด

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๒๙

นายธนายุทธ กองปราบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๐
นายณัฐวุฒิ อยู่เย็น

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๑

นายปรัชญา คีรีวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๒

นายภานุพงษ์ น้อยคำยาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๓

นายรัชตะ เดชเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๔

นายวทัญู พิมล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๕

นายอภิวัฒน์ ขยายวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๖

นายเจริญ สีตาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๗

นายเทพภิทัย สุริฉาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๘

นางสาวกนกพร ภูมิงศรี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๓๙

นางสาวกมลวรรณ ประเสริฐไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวกังสดาล วิลัยปาน

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวกันต์พิชญา มูลเสนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๒

นางสาวกาญจนา บุญกว้าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๓

นางสาวกิรวรินทร์ เบ็ญตัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๔

นางสาวคณิตฐา สีม่วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๕

นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๖

นางสาวจิราพร สายลาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๗

นางสาวชลาชัย บุญรินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวชุติมา พุจฉานุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๔๙

นางสาวณิชากร กันทะเชียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวทิพย์ปราการ มารมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๑

นางสาวธัชนันท์ ปราบหลอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๒

นางสาวธิดารัตน์ ธรรมวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๓

นางสาวนันทิดา สีลาวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๔

นางสาวนำฝน สวดสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๗๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๕

นางสาวปภาวดี คำลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๖

นางสาวปยะดา บุญแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๗

นางสาวพรวิกา แดงสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๘

นางสาวพัชราภา เงินแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๕๙

นางสาวมุกลดา โนจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวรุ่งฤดี หล้าประเสริฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๑

นางสาวลดาวัลย์ นครศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๒

นางสาววนิดา ศรีอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๓

นางสาววิชุดา ศรีสมบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๔

นางสาววีณา แจ้งโทน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๕

นางสาวศศิกาญจน์ แสนจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๖

นางสาวสายธาร ศรีวิไล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๗

นางสาวสิภาภรณ์ ปองเรือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๘

นางสาวสิริยาพร แย้มสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๖๙

นางสาวสุจิรา แก้วสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์สุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๑

นางสาวสุนี ชินตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาวสุวนันท์ สิลาศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๓

นางสาวสุวรรณนา เทียนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๔

นางสาวสุวิภา เพาสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๕

นางสาวอทิติยา บุญมี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวอภิญญา คงดอนหัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๗

นางสาวอรอนงค์ น้อยนะรินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๘

นางสาวอัชฌาพร โคตรสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๗๙

นางสาวอาภาพร จันทะพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวอารียา ดอนเสนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๑

นางสาวอุไรวรรณ อินทร์นอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๒
นางสาวเบญจวรรณ พูลกลาง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๓

นางสาวเปรมฤทัย เครือคุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๔

นางสาวแพรว พรมพลเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๕

นางสาวอารีญา นวลน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๖

นางสาวอรัญญา จันทษี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๗

นายศาสตร์ตรา คูณบัวลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๘
นางสาวจรินทร์รักษ์ อัฒจักร

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๘๙

นายชโนทัย มูลไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๐
นายปฏิวัติ ฝุนแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๑

นายวุฒิพงษ์ โคะแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๒

นางสาวตะยาคีย์ ภูเพ็งใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๓

นางสาวณภัทร เหง้าประสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๔

นางสาวปาริชาติ วีรมนตรังษี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๕

นางสาวยุวธิดา บุตตวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๖

นางสาวรัชนีกร ชืนบาน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๗

นางสาววิภารัตน์ สาพิมล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๘

นางสาวศศิวิมล มนตรีฤฤทธิไกร
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๗๙๙

นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์โท
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๐
นางสาวอรนุช โพธิสาราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๑
นางสาวอาภัสรา ทับธานี

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๒
นางสาวอุลาวรรณ เขือนสูงเนิน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๓
นางสาวเก็จมณี อบมาลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๔
นางสาวแคทลียา เนียงอาชา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๕
นางสาวแสงเดือน โพธิคำ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๖
นายคณิตศร สิงห์เส

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๗
นายจิรายุทธ อุตชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๘
นายปฏิภาณ แก้วพลงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๐๙
นายภาราดร ชินตุ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๐
นายรุ่งโรจน์ โอมชัยวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๑

นายศุภวิชย์ อินแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๒

นายสาคร กอสีลม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๓

นางสาวกัญญารัตน์ สาคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๔

นางสาวชนานัน บัวจารย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๕

นางสาวชลดา เดชสิมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๖

นางสาวณัฐริดา มัดหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๗

นางสาวนฤมล อุประ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๘

นางสาวณัฐชานันท์ วงษ์ศรีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๑๙

นางสาวนิรมล ภูสมบัตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๐
นางสาวปนิดา บุตรภูเขียว

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๑

นางสาวปยธิดา จักราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๒

นางสาวพรธิวา เต่าคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๓

นางสาวพิสมัย ยางศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๔

นางสาวมะลิวัลย์ เกลียวทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๕

นางสาวมันทนา สาแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๖

นางสาววันนิดา เอียมปอ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๗

นางสาววิมลวรรณ อินกันหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๘

นางสาวศศิประภา บูระสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๒๙

นางสาวสาวดี อินทะหงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๐
นางสาวสุพัฒตรา ศรีชอุ่ม

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๑

นางสาวอนุชรา สิงห์อาจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๒

นางสาวอรนุช ทองเบีย

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๓

นางสาวอริสา ซุยพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๔

นางสาวอาทิตยา ยางศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๕

นายจักรกฤษณ์ สีตาแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๖

นายธิชานนท์ โพธิผำใหญ่

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๗

นางสาวพิมพ์นารา ภูไวย
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๘

นางสาวภิญญดา พลับเพลิง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงรัชนี สิงหาราม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงวริศรา เพชรขัณฑ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงนันทวรรณ ธงศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายยุทธนันท์ บุญบรรจง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายอนวัช เคนวงศ์ษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม วัดศรีจันทร์  

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงศศิธร บัวบกหวาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงสุนันทา พันธ์พิม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงทยิดา อาจปะระ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ผาธิ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุวรรณประภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายณัฐวัชร พรมนิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายกนกพล เทียบสอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงอภิญญา สมบัติพรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงภควดี สุขพร้อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงวรรณภา ธิตะเชียง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ มีสินกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงแทนคำ เดชอุทัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายคงยศ สุวรรณยอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายธีรเทพ พรมไตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายนนทชัย จันเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๒ / ๑๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงขวัญมนัส ทวยจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายวัฒนา เติมหล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเพราะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายธันวา ดาแลบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายอิทธิพล พลม่วง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงอรไท จันนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงปริศนา รักนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงชลธิชา นาทันเริม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายวรชิต ชัยบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แขวงภูเชียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายศราวุธ สีลุน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายพิทักษ์ ขันหล่อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรหมชน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายศาศวัต วรยศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา มางิว

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงภัทราวดี แสงรุ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงรัชนี ดอกกะทุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ใจบุญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ร่วมรส
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เพียซ้าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงมุธิตา อยู่ทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงพรนภา บุตรนิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมพินิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญหลง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เขตสมุทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงจิรวรรณ โดดชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงอรัญญา ชัยบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายธนศักดิ

์

ธงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงรัตนา หนองเส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายลมรันท์ กัลยาวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายสุรชัย นูอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา ยางสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงยุภาวรรณ ชัยจีน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายธีระวัฒน์ เต้นเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงนลินนิภา พิมพ์บูลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ บรรเทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงอรสา บุตรสุ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอินทิรา ไตรฆ้อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนพิมพ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงชลธิดา สิงห์ครุป

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงอนงค์นาถ หมอนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายชัชวาล มีกุลชร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนงาม
วัดสว่างเทพวนาราม

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงยุวันดา พลขาล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสุวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงมนฤดี สมประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายคคนานต์ ธรรมวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวิภาดา บุญไตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพิทัศนา เหลาบบับภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายพลวัต หงษ์สีทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายเจษฎา จันบัตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายภานุพงษ์ วิริยะผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายวิศวะ เพ็งธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จิตผล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงจิตติมา เทียนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุจรรยา โมครัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงจีรวรรณ กองสินแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงตติญาดา บุญกอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงนภา เหมือนตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยาจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงปทมา จันดาผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายสุรเดช สุวรรณเวียง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายกำพล ศรีสะอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายวุฒิชัย โมครัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงปณิตา จันทะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงอรปรียา ช่างทำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายวุฒิชัย เพ็งธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงจีรารัตน์ แสนจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา ขานยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอุ
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายภานุพงศ์ สาริยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา เสมอใจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร ชูชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงวรรณภา มะลาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงปนัดดา เพียรจริง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่า วัดโพธิศิลา

์

 

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หงส์ชารี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายวิรยนต์ มีเบ้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายกฤษดา พรมสาหิง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายวัชระ พลเขต
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พลเขต
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงพิณภรณ์ เฮ้าทา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงวรัญญา ระวงษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงสุภาพร แผงศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงนันธิดา จันทร์ทโชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงอริสา ศรีผาโคตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงสโรชา พาสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงหัทยา พรมไตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ เปาทำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายสวิตต์ ทองชุม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจนประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงกชกร ประทุมกูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงลิษา มีเบ้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ สิงห์ชัยภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงจันทนิภา มีไม่วาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายชนินทร์ เหลาบับภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายสุริยัน เนืองชมภู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายสุริยา เนืองชมภู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายณัฐภูมิ ชัยมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายธนพล ปตถา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ ชัยโยธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ วิชิตสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายพงศกร สามา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายจักรภัทร มันยืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายคณนาถ ทองขัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายณัฐดนัย น้อยเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายทศพล มีเบ้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีสมุทร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงอารียา พรมไตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงนปภา นาคสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงบุษยา คำมูลแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงพิชญาภา แสงโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงอภิปรียา ขานด่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงพินิสา ม่วงลาด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงมณฑาวรรณ มนสินธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทุมพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงจันจิรา ทาดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงธนัญญา ม่วงลาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายกฤษณะ พรมสาหิง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายวรยศ ราตวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายนราธิป เสนเทพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงอัจฉรีย์ ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสนสากล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงสุภัสสรา โคตรแสวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงสุนันทา เหล่ากลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงอาริษา นครจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงจิราพร ดอกทองหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงพัชรีพร พรมไตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายพิษณุ เห็มทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงพรรษา เนืองชมภู

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงสุพิชฌา แสงโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมสาหิง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทร์ทโชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงฉัตรรัตน์ คำมาตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายธนากร สร้อยสีทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ห้วยจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงศิรินทรา ม่วงลาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงวิชุดา ศรีเทศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงสุมาลี ดวงจิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๘

นายปจวุธ อินกำบัง
๐๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๒๙๙๙

นางกรทิวา หาญเชิงชัย
๑๑/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๐
นางสาวกัลยากร พรมดวงดี

๓๐/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๑
นายกิตติภัฏ ปอมสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๒
นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณ

๑๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๓
นางจุฑาพร เฮ้าทา

๓๐/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๔
นางนิตยา โสลา

๐๖/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๕
นายพฤหัส พันธ์มะณี

๑๗/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๖
นางสาวลักขณา เหล่าวงโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๗
นายวรวุฒิ ทองสง่า

๒๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาววิจิตรา เผยศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวศศิธร ชลประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๐
นายสงบ สารฆัง

๒๖/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๑
นายสุทธิกร กรมทอง

๒๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๒
นางอรทัย เจริญใจ

๒๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๓
นางสาวอังคณา มณฑา

๑๓/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๔
นายอำนาจ โสลา

๐๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๕
นางอุมาลี ศรีสงคราม

๐๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๖
นางอ่อนจันทร์ พูนกลาง

๒๙/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๗
นางเพ็ญแข สารฆัง

๒๕/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๘
นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล วัดศรีสะอาด  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายธนาดล ลีเจ้ยวาระ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายนัทพล โชคสกุลชัยพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงไพลิน อ่อนสีดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายสิริราช เยาว์ไทยสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงพัฒนวดี พันธาโฮม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงปยะดา ลมสูงเนิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา พลเขต

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอัจฉรา รอดศรีธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

วัดจอมศรีมุณี  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ผาดชมพู
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายอภิชัย สีดาทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายพีรภัทร โชรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอรวี บงโนนงิว

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงรัติพร ศรีหัวแฮ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงดรัลพร อาจวิเชียร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงอัญชรีกร ศรีจันทะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายอานนท์ พรมพลเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายปฎก บัวจารย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายธีรวัตร แดนอินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายอนุวัฒน์ พรมสูงยาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายณัฐกุล อุ่นจังหาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายวีระพงศ์ ภูเต้านิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสุรพงษ์ จันสี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายปารเมศ โมครัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ มังครัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงธนพร เสริฐศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงชนกวนัน คำล้วน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สิทธิมาส

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงสริญญา สิมมาลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวรดา นันทะเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร คำใส

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงวนิดา ดีแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงคณิตา โมครัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงอริษา คล้ายวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐนันท์ ชูเชิด

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์หล่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายก้องฟา ศรีอำคา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงสุนันท์ตรา คะเรรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงอัญชลี อินสำราญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสุพิชญา เทศสนัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคูณวิทยา วัดศิรินทราวาส  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายพลวัฒน์ กลันภู

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายจักษ์กริช มณีแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปร่ง วัดสว่างวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงชนินาถ แจ่มจรัส

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงศิรินารถ ฐานวิสัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา พรมทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงภัณทิรา บุญมาตุ้ม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๖
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร

๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น วัดสุเทพนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา ดวงขัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีคำภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงชลธิชา จันทจร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล สุขขา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงณัฐปาณี คำโม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงปนัดทิดา วิโรจน์ศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ วิชัยยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงพัชราภา สร้อยมาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สีราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงสุพรรษา แพงโงม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายธนดล ศรีอุดม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ พิมพ์โคตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงฟาริดา แสงจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชุติมา ไกรถาวร

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายทวีวัฒน์ อาจหาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายณรงศักดิ

์

พลงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงจิราพร พรมดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงใสย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงปาลินี อินทร์เจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงศศิประภา อุตตะมนต์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุวรรณา นามวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายภูมินทร์ อุ่นคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงกรวิภา พฤกษชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วันดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ธุระธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงรสริน บัวใหญ่รักษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงภัทรมัย พรมพยัพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตาลตะโนตย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงตะวันฉาย มะติยะภัก

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายชัชชัย โพธิสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงชลลดา แสงเดช

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงสุธิดา โพธิเศษ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายฉัตรชัย ทาสม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายพุธิเมฆ ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงแก้วกัลยา วิชัยคำจร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงนาตาชา ซาตัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงเมขลา บัวระภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๘๙ / ๑๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงวิญาดา อินทร์สีลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำผง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ บรรเทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุนิษา ศรีหะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายพงษ์พิศนุ จันทร์ประทักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงปยะธิดา รัฐเมิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็งพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือฟา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ รัฐเมิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงอรชร อ่อนพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วบุดตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ ไชยะศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงพิจักขณา สุขขา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาพร้อม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายพัชรพงษ์ นักผูก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายภาคภูมิ วิชัยยา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายสุภกร เตมาชิก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์แก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงดวงดาว หล้าไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงบุณยาพร มูลตรีศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงไพริน น้อยหา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงมุธิตรา อินต๊ะยศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงยุพิน อาจหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงวรรณนิศา พุฒพัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงวรนุช หมืนเฮ้า

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสิรินยา ผิวเผือน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงอนันตญา บัวนพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงอรอุมา แก้วหลอด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ วงชัยยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงวราภร ทาเหล็ก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายเพชรกล้า สนสังข์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายอนุชา ทึงดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายศุภชัย พุฒชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงวรรณภา เครือฟา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงปาหนันท์ จันทร์สด
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงทิพวรรณ โชคคุณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายสุรวิทย์ ไชยพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายจิตติพงษ์ คำอ้อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงรวิสรา พรหนูน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี คำเรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงอลิษา เหล่าสงคราม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๖

นางสาวกรวิกาณ์ ข่วงทิพย์
๒๐/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๗

นางจันทร์เพ็ญ คึมยะราช

้

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๘

นายนัชนนท์ โพธิรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๔๙

นางสาวนันทิชา รัตนสวนจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๐
นางนิสากร เด่นเฉลิมชัยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๑

นายบรรจง สวัสดี
๑๖/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๒

นายมุ่งหมาย ตองสุพรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๓

นางระพีพร ศรีภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๔

นายสมใจ ศรีไชยมูล
๐๘/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๕

นางสุชานันท์ ศิริวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๖

นางสุวรรณี ปุกแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๗

นางสาวอริยา สวัสดิทา

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๘

นางอรุณลักษณ์ ไกรศรีทุม
๐๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๕๙

นางสาวเมธาพร มณีโชติ
๓๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ วัดพรหมวิหาร  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงบุษบา จันทินมาธร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงปวีณา กรรณลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงอัญชลี ศรีคำภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดชาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงณัฐพร เลพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายณภัทร หอมมันทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิทอง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายโชคอนันต์ ฟกสังข์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง วัดศรีรัตนวนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายคตาวุธ ไชยศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายธีรโชติ สังวร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี พงษ์ศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงอุมากร ขันโฮม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงอมลณัฐ ภูพวก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูแก้วเก้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงอารีญา ถูวะศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงณัฐญาดา อันนอก

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงอรปรียา ภูพันนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายภูตะวัน จันทร์ปอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงศยามล เม็ดเกล็ด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงพัดพิมน ฐานะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กระนูน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงณะฤฐา โพธินาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายกฤษณะ สีนามหวด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงกิตติมา สิงห์สำราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงตุลย์กัลยา กะสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายชยุตม์ พาพวย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายณัฐวัตร แก้วมะณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายนันทพงศ์ พันธุ์มณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง วัดศรีสุนทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๘

นายกฤตกร หงษ์สา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๘๙

นายพิภพ คลังคำภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๐
นายสุรเชษฐ์ แสงห้าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๑

นายไตรภพ บุญประคม
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๒

นายลิขิต แสนประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๓

นายกฤษณะ ทวยจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๔

นายนันทพงศ์ บุญมาโค
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๕

นายจิรายุ นนตานอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๖

นายธราดล เคนโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๗

นายมนุเชษฐ์ สุขยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๘

นายสุวัฒน์ ก้านทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๑๙๙

นายเกียรติศักดิ

์

มุลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๐
นายจิรพัฒน์ แสนจำลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๑
นายอนุชา แสนจำลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๒
นางสาวเบญจมาศ โสเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๓
นายอนุชา ทองสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๔
นายสิทธิศักดิ

์

ดาถำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๕
นายนวพล นาโค

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๖
นายประดิษฐ์ ช่วยแล้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๗
นางสาวพรทิตรา พรมไตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๘
นายเกรียงไกร ทุมสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๐๙
นายอนุชิต ขันขวา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๒ / ๑๐๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๐
นายนพรัตน์ วัฒราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๑
นางสาวมินทกาญจน์ ใจซือ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๒

นางสาวจินตนา คางกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๓

นายณัฐพล พงษ์สระพัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๔

นางสาวนำฝน พลเขต
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๕

นางสาวปนิตร์ตา โสภาบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๖

นางสาวปภัสรา แก้วบุตรดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๗

นางสาวปยะนุช สร้อยนายาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๘

นางสาวยุธิดา ศรแผลง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๑๙

นางสาววราภรณ์ อรรคโสภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาววิภารัตน์ แก้วใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๑

นางสาวศศิการณ์ ฐานวิสัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๒

นางสาวศศิวิมล คำอ้อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๓

นางสาวศิรัตน์ดา บุตรสีคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๔

นางสาวสร้อยฟา สารสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

แก้วลินลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๖

นางสาวอทิตยา แผนพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๗

นางสาวอรพินท์ จันทร์หล่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๘

นางสาวจิราพร ทวีวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๒๙

นางสาวจิลดา แสงสุริยะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๐
นางสาวจุฑารัตน์ บุญประคม

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๑

นางสาวศิริกัญญา บุรีนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๒

นางสาวศุภาวรรณ สิงทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๓

นางสาวสว่างจิตร ขาวสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๔

นางสาวพรนภา หอมหนองโจด
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๕

นางสาวนำฝน ภูพวก
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๖

นายกิตตินันท์ นิลรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๗

นางสาวปทมา จันใจสัจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๘

นางสาวชลธิชา อุไร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๓๙

นางสาวชลิตา คณาวรรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๐
นายรณชัย เอกนุช

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๑

นางสาวสุกัญญา มะลัยทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๒

นางสาวฉัตรดาพร สอนเต็ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๓

นางสาวปวันรัตน์ จันทร์ลาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๔

นางสาวกมลชนก ไชยศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๓ / ๑๐๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๕

นายธนัญชัย ไทยอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

 

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายปติวัฒน์ ทาตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายสุริยเดช เขียวหนู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายอธิปวร กลอนไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ หอมขจร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายพงษ์อมร สมพรปริวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายคทาวุฒิ พิณรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุภิชา เพียปาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงสริตา บุญมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงอรทัย ภูชมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายสุภวัทน์ ลวดอุปโป
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยดำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายพันนา สิทธิจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีกวนชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีอร่า ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายนรุตม์ พร้อมโกมล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายพีระพล พลเยียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายมนุเชษฐ์ คำสุริย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงปทมาวดี คำเมืองคูณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงพัชรพรรณ อาจคำภัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงอรอนงค์ อาสาชนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงพันธ์พฤกษา พืนหัวสระ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายสุภกิณห์ ทะวิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายพัชรพงศ์ คำฮต
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงสุธิพร ศรีภูธร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงอภัสรา จำปาอ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายจิรภาส ดอนดีเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายวุฒินันท์ กิจสาริกรรส์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ บุญมาโค
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายศรัณย์ หมันกุล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงจิราพร ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรรณลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เคนวงสา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงพลอยวรีย์ อันนคร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ยาจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา มีแสน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงกุลวดี หงษ์พรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กหญิงพัชราภา สีเหลือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ จินเจิน

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญประคม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายวีระชัย ปลาโมทย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงเพ็ญสิริ จำใบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงรมิตา แก้วพิลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงศรีสุดา จันทร์ศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายสุทธิพร สาอิม

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงพณิดา นุ่นงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงอริสรา ศรีกวนชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายธนกฤตค์กร คำโหยก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายธนากร เครือเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายสุขสันต์ ศรีแสนซุ่ย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญประคม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงจิตรัตน์ดา เจโคกกรวด
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายพีระภัทร เนียงอาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาสาชนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

วัดศรีวิไล  

นภ ๔๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงปยพร ฟองบาลศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงมินทาดา พิมหาทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงกนิษฐา วงษ์สุวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงภรทิพย์ หอมดวง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายสุรวุธ วรรณสิงห์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงศศิธร อินทร์ชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงอัญชลี บุญหนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณวิชิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสนาจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำราญสุข วัดสว่างอารมณ์  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงณัฐริกา พูลพุฒ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์ทะเดช

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาทิพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงอรดา แสงบัณฑิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงพิยดา ขาวลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายชัยอนันท์ พลสัสดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงศศิลิตตา ทองเดช
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สอนละ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงภัทราพร ปานภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายธนกร ภูชืนศรี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญประคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงเขมจิรา เมืองดู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงพิชญาภา หยาดไธสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายสมหมาย จักร์โนวัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงพรรณอร วงศ์ภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงภัชทรธิดา ธิตะปน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ สมเกตุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายจิรเมธ เกล็ดงูเหลือม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงกษญาฬ วริวัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงวรวรรณ ปรีชาญาณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา บุตรวิชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงรัชฎาพร ปาจะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงพัชรศรี เจริญสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงศุภิสรา คำนวนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงณิชกุล ใยแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงปรียา อ่อนผิว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายฤทธิชัย ไกรยราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงปาลิดา บุญประคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายพิชิตณรงค์ หารโสภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายอนุภาพ แก้วลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายรพีพัฒน์ สังกระสี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายเกษมสันต์ ภูสมพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายสิทธินันท์ ชูนามะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายวิรชน ราชรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายชูเดช โกวิทย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุทธิสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายณัฎฐพล พัฒนาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงวิรดา คีรีวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี วรรณศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญประคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายสุเมธ ระดาบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอริย์ธัช อินทร์พิมพ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายภาณุเมศวร์ จันทร์เกตุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงเนตรชนก ไชยลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายพฤธินันท์ สิทธิมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายอชิระ โพธิญาณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงอรทัย ภูหนองโอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงวาสนา โนชะราช
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงอัญมณี ปจยะโก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงปนมณี ช่องทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงนภสร บารชน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายวชิร จันทร์เหลือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายโกสินทร์ สำรวมใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทอนหยี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายพรบดินทร์ วงษ์ชมภู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายศีลวัต เตียวิลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายวชิรวิทย์ คำมุกชิก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพ์เพ็ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ โสมจัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงปนัดดา รัตน์ทิพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ตุ้มทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายอรรครินทร์ อินทร์นอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงสุณิสา พัฒนาศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงลลิตา คำศรีแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาบกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงปรารถนา อุปนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายจิระยุทธ ถมมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงอชรายุ ช่วงวงค์ราช
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงพิยดา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงอรนุช คำลือชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายกฤตพจน์ นามวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงสุนิษา ชนะประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ธาตุธนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โลมพันธ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงอภิสรา ทองทุม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายปยวัฒน์ สิทธิคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงกนกพร อุปนันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงวรารัตน์ จันคามิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๘

นางนันทยา ท้าวพา
๒๐/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๘๙

นางสาวประภัสสร วงษ์ที
๑๔/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๐
นางสาวสุพรรณี แก้วกัลยา

๑๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' วัดโพธิชัย

์

 

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายภรันยู บุญประคม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงพรนภา สุรามิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๓

นางรัศมี โพธิสาร
๐๕/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๔

นางสุรีย์พร

ี

สวัสดิศรี

์

๒๘/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๕

นางอวยพร ภูเขม่า
๐๕/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ วัดหายโศก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายอิทธิพงษ์ บุตรโคตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายนัฐภูมิ วงษ์ศิริ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายพนัชกร เพียนที
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ทองภูบาล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงกิตติกานต์ ทาราช

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงณัฐพร เชือบัว

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรสันทัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงภัทรอัปสร พันธ์คำภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงศศิธร นนท์มุติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงอริสรา สำริดรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงอาริสา จันทภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอนุชา ทองชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงปริตา ทองชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงนภัส สุริยะสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายณัฐวัตน์ โกสุม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มหม่อง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอรุโณทัย สายสุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายอนนท์ ชาอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทาราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงปวีณา พลดงนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายอภินันท์ ดีจันทร์จ้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงชลิตา ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายอดิศร แสนลูกทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงพรรณษา จันทร์นา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงพลอยชมภู จันทสมบัติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๑

นายคงวิทย์ ราษฎร์เจริญ
๑๓/๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วัดปาธรรมวิเวก  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๒

นางสาวอิงอร รอยเวียงคำ
๒๒/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงภัสรา รับหลี

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๔

นางสาววรกมล ศรีนวนจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง วัดจันทราราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายวงศธร สีททาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา หาระสาร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ อินเพ็ช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ บุญคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เยินสุงเนิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายศุภากร สัจนวน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงธัญพิชชา พุทะรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายรัญชน์ นาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วขัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายภูวดล วังโปง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ โสดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงสุภาพร ฉัตร์เทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงประภัสสร สิงห์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงปวีณา สิงห์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงกานต์ชนก สีทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายปฐวีการณ์ ศุนย์จันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายชนนชัย เหง้าสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายพิทยา แสงวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงกมลชนก ท้องก้านเหลือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายวิศวะ ดีนาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายเสกสรรค์ วงษ์คำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมดวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงสุนิษา ศรีอัดชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุพพิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายพิสิษฐ์ สุดสีดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายธนกฤษ ภาคภูมิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๒

นายสมจิตร สุภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๓

นายวิชิต บริบาล
๒๖/๐๑/๒๕๑๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๔

นายธีระพงษ์ อินทรเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๑๖ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๙๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๕

นายธีระยุท ประทุมกุล
๒๔/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๖

นายวิชาญ ชะนะไล
๐๑/๐๓/๒๕๒๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๗

นางบุญฮู้ ใจหมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๘

นางอุบล นาสุรีย์
๑๙/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๕๙

นางสาวจารุวรรณ เสนามนตรี
๐๒/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๐
นางสาวยุภาพร ทรงภักดี

๑๔/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๑

นางสาวอินทิรา นาใจคง
๐๕/๐๙/๒๕๒๕ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๒

นางนงลักษณ์ ประทุมกุล
๑๔/๐๒/๒๕๒๗ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดียวสระแก้ววิทยา

่

วัดอุทุมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงทองใหม่ สมเชียงใต้
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทรเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กหญิงจิราภา ดาธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงธนัชชา ภารรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายธันยบูรณ์ ชัยสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายธันยา ชัยสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงจีระนันท์ ชัยวิเศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอุ้ย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงชุติมา พิมยมาตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงนำเพชร ศรีสุธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงทัศนพรรณ พาแกคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงทัศนภรณ์ พาแกคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงสุวรรณษา เหมษี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงอุมาพร นาเทวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายนลธวัส พระเรียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงพรชิตา ถียัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงกนกรดา แก้วลอด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุนันทา เทชะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงวนารี กาฬสินธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมเวียง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายบุญส่ง สิทธิธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายวีรพงศ์ แสงตาปน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๕

นางสาวณัฐกานต์ เศษฐาวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายศราวุธ วรรณโส
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงมณศิริ ถียัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายอนุชิต โสนะชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กชายภัทรพล อุดมชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๐ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายอนุรักษ์ โสมคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงปรานี โตทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๒

นางสาวจิราภรณ์ เทียงตรง

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
วัดศิลาอาสน์  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงช่อเอือง

้

รุ่งเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายภาคภูมิ พิลามาตร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายเอกริน อดทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายนิรุธ นะราวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงยุพาพร ทองสร้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงธนัชชา ศรีมารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงกัญติมา คำเคลือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงอารยา สิงห์ชุม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายอนุชา โมราศิลป

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา ลาโลด

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงปยธิดา พันธุชิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงเมธาวี โคตรหลักคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสุธิตา หงสาหิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงลำดวน ศรีทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ผ่องใส
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนือนา

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายศิริชัย เริงฮัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ทับสุริย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงปนัดดา เพ็งสกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๒

เด็กหญิงมัณทิกา สารบ้านแห้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายจักกฤษณ์ มณีวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญประคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา วัดศรีอัมพร  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร สำโรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กชายศราวุธ จันดาคาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายจิราวุฒิ ทองมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายประกาศิต เฮียงมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายทินภัทร บับพาวันดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายธนพัฒน์ ตระกูลศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายเดวิท บุตรโคตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายดนุกร มูลราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายพิทักษ์ ติธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายกฤษฎา ชาวลำปาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงนวพร คุณแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา วาละพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็งลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูจำนงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงพรทิพา ศรีพัดยศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงมุธิตา ภัควันต์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
พันธ์ไทยสงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายกฤษฎา กระจาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุดใจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงดาวนภา ชาวดร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงปนมณี ปญญะสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายนิรันดร์ ศรีหาชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ มูลทาประดิษฐ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายพิทักษ์ หัดทะยัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายปรีชา ขวัญทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ศรรุ้ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายทรงพล อุดมเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายเมธากร พุทธิสุทธิ

์ ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายธดากรณ์ คำภูเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายธรณ์เทพ ศรีปากดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ งามสมโสตร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน แย้มขยัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงอริสา ศรีหอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงนำหนึง

่

พินิจมนตรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายธนากร พัวสุ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายณัฐพล คำพวย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายคอมแพ็ค ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายปฐภูมิ มหาแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายอวิรุทธ์ ริโยธา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ชาวลำปาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงอมรศรี อาษาพนม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงวาสนา อ้นนารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงอริสา ผายกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายวาคิม พรรษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธรรมเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายเทพสุริยา มาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายอลงกรณ์ สิมมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชดอนบม
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงปวีณา พิมพ์โกธา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุนันทา แก้วศิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์เล็ก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ดอนหัวร่อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๗

นางขวัญพัฒน์ ไกรศรีทุม
๓๑/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๘

นางสาวนงลักษณ์ สมจิตร์
๒๓/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๖๙

นายปรีชาพงษ์ วรจิตร
๒๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๐
นางปยะพร โพธิวงษ์

์

๒๖/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๑

นางสาวมณีพรรณ คันธี
๒๐/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๒

นางวิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกา
๑๙/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๓

นางสาวอรสา เหตุเกษ
๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย วัดศิริธรรมพัฒนา  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดาวใส
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายต้นกล้า ต้นกันยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายศุกลวัฒน์ อาษาราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายธีรภัทร วอทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงนิตินัดดา สายศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงพิมนภา ประเสริฐนู

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงมนัสนันต์ หอมพรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงวิภาดา อยู่คง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงวันณิษา มูลทาประดิษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หมืนฤทธิ

่ ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงมินตรา ศรีปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายก้องเกียรติ จอห์นนี นีลเซ่น
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา วีระสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงเขมจิรา คันที

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงนิพาภัทธ์ บุญห่อ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายจีรพัทธ์ มุ่งคีมกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายสิทธิชัย ติดสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองบัวลำภู  ๑๐๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายศิวพันธ์ นามพร้าว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปานวัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหินซา วัดปาโนนทอง  

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายดนุนัย จันทรเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายปานภพ ชิตตาสังข์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายวิทยา โคตรทา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายวุฒิชัย พระติโยพัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา หอมพรมมา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงปลายฟา ด่านระหาร

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายนพรัตน์ เสียงหวาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายฏยาคี หุนติราช

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายจักรพล วังสาคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แข็งฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงชรินพัชร พรมกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงกนกพร เทียมศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ ลบพันธ์ทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงพรรษา เบ้าแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงบังอรสิริ วีระศร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงอัญมณี แก้วปด
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายฐิติวิวัฒน์ บุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายสุรชาติ นรินทร์นอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายฐิติภัทร์ จันบัวลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงพัชรี สารทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงดาหวัน นามจำป
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงนุชปวีณ์ วรรณประเภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงธิภาพร พลตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีผุย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงแสงดาว สังสีมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงสร้อยฟา พากุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงวันวิสา กองมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จงริดมะดัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายมินธาดา คิมจันทรา

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงกนกกร คุ้มญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา คำหล้าแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงภัสสร หยอดดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงทักษอร โอนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงศศินา ทองผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทาวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายภาณุพงษ์ เกษโสภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายธนากร อุดชุมพิสัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายพนมพร ถวิลรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี จำลองเพ็ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงแวววรรณ ปาดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงวิชญา จันบัวลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงสุจิตรา ณ น่าน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงไสย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

้

วิชัยวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ จันทร์บัวลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ โอนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ

 

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ มีพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงรวินันท์ ดีนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายปยะราช จิตเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายวิทยา แสงกล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายมนต์ทิชัย ทองแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงอริสา ไวธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายศุภกิจ ฉิมนิล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กชายชิษนุพงศ์ สิงห์น้อย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

นภ ๔๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงเขมิกา เลิศสงคราม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดงงาม วัดศิลาพัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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