ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
ส่งสอบ ๒,๕๙๕ คน ขาดสอบ ๒๐๙ คน คงสอบ ๒,๓๘๖ คน สอบได้ ๑,๑๕๓ คน สอบตก ๑,๒๓๓ คน (๔๘.๓๒%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงประวีณา วงษ์ยา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายพงศกร สมอาภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงกนกวรรณ์ เผ่าภู่
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงณิชา
พาเศร้า
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงทิฆัมพร ดอนปราบ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายประพล โคตรสีเมือง
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงพรไพลิน คัฒมารศรี
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงพัชราภา ดวงศรี
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายภัทรพล พลลี
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงมิ่งขวัญ อ่อนมะโน
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑ เด็กชายชินวัฒน์ ระหงษ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒ เด็กหญิงนภาพร ทองแสง
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓ เด็กหญิงสุนิสา
มาตรา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔ เด็กหญิงอริสรา ราชสีดา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕ เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมี
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖ เด็กหญิงขวัญณภัทร ขันอาษา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กชายจิรายุ
เจียมไพเราะ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘ เด็กหญิงนิชานันท์ สอนศิริ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙ เด็กหญิงปุณยวีร์ ยุพานิช
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐ เด็กหญิงภัทรภรณ์ สรศิริ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กชายคงกระพัน แสงทะนิน
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒ เด็กชายจิรัฐติกาล สมภารสิงห์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงชฎาทิพย์ ศรีสุมาท
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงชนากานต์ ชาติวงค์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยโจด
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดมัชฌิมาชัยยาราม
วัดโนนคูณ
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายชลกร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงชลิตา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘

เด็กชายธนันชัย
เด็กหญิงนิชานัน
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กหญิงวรินทร์ทร
เด็กชายวัชรากร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงศศิกาญจน์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายจักรกริช
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปานชนะ
เด็กชายเรืองชัย
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายทัตเทพ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงวรกาญน์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนพร

นามสกุล
โสภา
ต้นสมรส
เพียสา
ไพเราะ
พลเสนา
ชัยสักหาร
ใจสา
ศรีกวนชา
ศรีกวนชา
อินทนนท์
โพธิ์ทอง
ทุมชะ
เวฬุวนารักษ์
บุญสอาด
กอหาญ
ไชยชะนะ
สีทา
เสือตะขบ
ตรีเดช
โคตรสุวรรณ
วงค์ใหญ่
พาภักดี
สุภวรรณ์
วงศ์ชมภู
วันดา
ชัยสักหาร
โคตรหมอ
แก้ววังสัน
สุวรรณ
วารินทร์
บาคาล
นิยมเหลา
ประจุทรัพย์
ฝกเงิน
เพชรจีด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟอย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสว่างอรุณ
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงนันฑกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔

เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงมีนธิดา
เด็กชายวรเมธี
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงโสภิตนภา
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงการะเกด
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายณัฏฐกร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงบุญทรัพย์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายเปรมชัย

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายภูฤทธิ์
เด็กหญิงลลินธรณ์
เด็กหญิงศิลารัตน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงปนันทนา
เด็กชายแสงชัย
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายบัญชาศิริ
เด็กหญิงพัณณกร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศศินา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายพงศรุจน์
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กชายธีรวัฒน์

นามสกุล
เพชรบุญมี
คานลุน
ชูกลิ่น
จันทรังศรี
ประชุมชัย
ปกฐิน
กลางเหลือง
พุทธา
แก้วกำ
มั่นกุง
สีพา
คมขำ
กรแก้ว
ศรีวัฒนา
วรสารศิริ
หมู่พยัคฆ์
ชมจิตร
คำทอง
ชัยสอาด
กิตติยะวงค์
เทพจั้ง
วินาปด
แก้วมณี
ประทุมมาลัย
ท้าวพรม
กัณหา
นามวงษา
สุรีย์
วงศ์นิล
สุขสบาย
แสนสุรินทร์
อิ่มนาง
อบพล
วิเศษชาติ
หลักตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสาเล้า

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำภู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายปาณัสม์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายจตุรเทพ
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชิชากร
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงณิญาดา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กชายนันทกานต์
เด็กหญิงบุญธิดา
เด็กหญิงปณิสรา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปวีณ์นุช

นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กชายปณณพัฒน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕

เด็กหญิงเปยมบุญ
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพิชฏา
เด็กหญิงมาติกา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖ เด็กชายยุทธศาสตร์

เด็กชายวรวิช
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘ เด็กหญิงวิกานดา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙ เด็กหญิงศวิตา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗

นามสกุล
บำรุงรักษ์
ปะนามะกา
พรมเวียง
สอนเฒ่า
ภู่หมื่นไว
พิมพ์คำ
ทองดี
วันนา
บุญน้อม
พุทธาน้อย
ถาวะโร
สอนพลงาม
พรมสุริย์
หมวดชัยภูมิ
โยธาศิริ
ราชโยธี
ธงชัย
พลลี
จักรเพ็ญ
สิงห์ทอง
ชัยสงค์
อินทองสุข
พงษ์ประเทศ
ดวงเนตร
หล้ามี
ประทุมชัย
ยุติธรรม
ภูสมนึก
จันทา
มั่งมูล
ปลื้มจิตร์
อินเจดีย์
พุกหน้า
คำมูล
โตนชัยภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำภู
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำภู
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำภู
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำภู

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำภู
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายสถาพร
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุฌาฎา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงวรินทิพย์
เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงสิรินัดดา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงกรรทรัตน์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงสุภัสสรา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

นามสกุล

เพ็งสว่าง
สมนำปน
ศรีจันทะ
สมสงวน
ถาวะโร
แสงหล้า
บรรจุแก้ว
อำไพร
พวงพิลา
บางทวี
บัวขาว
ชาติมนตรี
ลุนอุบล
ไสยราช
ทองงาม
ซ้อนเปยยุง
สุวรรณเกษี
วันเพ็ญ
วงศ์คำศักดิ์
แสนจันสี
สุดไชโย
ช้างคง
สายเพ็ง
ชนพิมาย
อินเสนา
ลีทองดี
สมบูณร์
สาราบูรณ์
ภูพานทอง
นามวงษ์
เกาะแก้ว
ช่างทองคำ
ศรีดาน้อย
คำดี
เด็กหญิงกัลยากรณ์ เหล่ามูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด
วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด
วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด
วัดสระพังทอง
วัดไชยชุมพล
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายวิชัย
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงชยิสรา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายปริญญา
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายปภิณวิทย์
เด็กหญิงวรรัฐญา
เด็กหญิงอันดารัตน์
เด็กหญิงรุ่งทิพ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงศิวนาถ
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายภูมิภัช
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายนิรันดร
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงอรญา
เด็กหญิงอรษา
เด็กชายจิราพัชร
เด็กหญิงรจนา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

นามสกุล
วันนิจ
ถาวร
จันทะพันธ์
วงษ์ใหญ่
แพงงา
บุญประมูล
สินเสน
ศรีภูธร
สนิทนิตย์
ราชน้อย
ภูกองชนะ
แกะมา
พงษ์ประเทศ
ฉิมเรือง
ชัยรักษ์
ไชยราช
พรมพิทักษ์
วงษา
โคตรบุ
โสโท
จิตพูล
แสงงาม
ร้อยพิลา
งามสวย
ยิว
ฟนอ้น
มาลาศรี
พุดทอง
ศิลา
เทพนะรินทร์
มุ่งหมาย
เลขตระโก
เลขตระโก
ช่วยแสง
ศรียางบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาอ่าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอ่าง

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนอุดม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนอุดม
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยานาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนยานาง

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูพานทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอัสนัย
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงธามิศา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กชายธนากร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายปณวัฒน์
เด็กหญิงศุจินธรา
เด็กชายจักรภัทร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กหญิงจิตรประภา

เด็กหญิงจิตรานุช
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กชายชัยภัทร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายแทนธัญญ์
เด็กหญิงบุญธิดา
เด็กชายพีรชา
เด็กหญิงฤทัย
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายอธิคม
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกนกอร

นามสกุล
สุดชาคำ
สรกิจ
บุตตะสอน
อุปศักดิ์
อินเลี้ยง
ด่านพงษ์
มณีวงษ์
นามลี
ประวะภูชโก
ตู้บุดดา
กองดี
ฝายแก้ว
กองดี
บัวใหญ่รักษา
แสนแก้ว
ทองตีด
วิการะโพธิ์
วันอ่อน
โกกินอก
บุญประเสริฐ
ภูศรี
สังข์ทอง
นามมี
โยธี
หอมสุวรรณ
แดงนา
พละพร
เหตุเกตุ
พลเสนา
ปดสายะสังข์
แสนโสภณ
นามสน
วรรณแสง
ดงเจริญ
หาญชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดสำราญธรรมาวาส
วัดเพ็ญสว่าง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงวรกานต์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงวิสุทธิกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖

เด็กหญิงศวิตา
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงภัทรภา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงรุ้งอรุณ
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายก้องวริศ
เด็กหญิงฑิตติพร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธเนศพล
เด็กหญิงธิติกานต์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กหญิงประกายดาว

เด็กชายพสุ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กชายพิทวัส
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘

นามสกุล
วระพัฒน์
เห็มกอง
พิมพ์พงษ์
วันโพนทอง
นิคมศิลป
เหิมทะยาน
กันหา
คล้ายกับคำ
ปลัดศรี
เอี่ยมสุวรรณ
บุญรักษา
ทองเหลา
ตรีกุล
นามมี
ไทยนาม
ศรีมูลเมือง
พรวาป
ชัยชาติ
โสมวิเศษ
สาจันทร์
พละแสน
สาธุชาติ
ศรีเมือง
สิทธิชัย
สุวรรณโสภา
แดงแล้ว
พรรคพิง
สอสุธรรม
วงษ์อ้ัว
คำแจ่ม
ประทุมรัตน์
ติวทอง
เจริญชัย
เสพธรรม
ต้นกันยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนยูงทองวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กชายเพชรลำภู
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงพุทธิวัลค์
เด็กหญิงกรนันท์
เด็กหญิงชนัดดา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงณัฐชนันท์
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงพิมพิชา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายอิทธิราช
เด็กชายกันตินันท์
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายธนกฤต

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กหญิงนิธยาภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กชายชนกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายทักษ์ดนัย
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงนันทกานต์

เด็กหญิงบุญธิตา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กชายปยพงษ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์

เด็กหญิงวิภาวี
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กชายทศพร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กชายธีรดนย์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖ เด็กชายนพรัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓

นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กหญิงประภาวรินทร์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒

เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภัทรชัย
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุนิษา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กหญิงจันทกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงณภัทร

นามสกุล

โพธิ์ดอกไม้
พลราช
ปญญา
บุญประกอบ
โกทา
วาดวงค์
เทียมทะนง
นามศิริ
สิมหาลี
ชัยมิ่ง
คำดวง
ปราบพาล
โสดา
น้อยมูล
สุโพธ์
ศรีนาม
ชินมะณี
วานิชชัยกุล
แสงแป
คุ้มญาติ
พุกหน้า
แสงศักดิ์
ศรีสุพรหม
ดอนสีดา
พันธ์น้อยนนท์
บำรุงศรี
ซ้ายขวา
ศิริวงศ์ขันธ์
วิเชฏฐพงษ์
ไชยมาตร
เจริญพันธ์
ศรีทอง
ศิริป
วงศ์งาม
ชัยบุดดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสี
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสี

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดจอมมณี
วัดจอมมณี
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดถำสุวรรณคูหา
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดดอนธาตุนรงค์
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายธนรัตน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงวัชราวดี
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายนันธพงศ์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายถิร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กหญิงทิพศราวรรณ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗

เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายสุนทร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอัสนี

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กชายกฤษณพัฒน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงขวัญชีวา
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงทับทิม
เด็กหญิงพิมพ์นภัส
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายธนัชชัย
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายวิษณุ

นามสกุล
นามวงศ์
จันทะกูล
ผาอิดดี
แขนาง
สุขประเสริฐ
ชาสำโรง
ไชยวิพรม
ขวันประเสริฐ
ยอดเพชร
ขันแข็ง
ทำลา
ศรีชะนนท์
ปาระพงษ์
ศรศักดาว
นาถเสนา
โมลา
หิรัญคำ
หิรัญคำ
ธรรมเอก
โพธิ์ศรีหา
หนังคำจร
กลิ่นหอม
ธีระโรจนพงษ์
รักนำเที่ยง
มงคลเคหา
พรมน้อย
วงเวียน
ขุนทอง
พุธโก
เพชรอยู่
รักนำเที่ยง
บุญจี๊ด
สาริยา
นาถธีระพงษ์
ธรรมวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดวุฒิศิลปชัย
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริบุญธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖

ชื่อ
เด็กหญิงศุภสุตา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงกรภัทร
เด็กชายณัฐภัทร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗ เด็กหญิงณัฐมณฑน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายพัสกร
เด็กชายเอกอนันต์
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายธนพล
เด็กชายนันทพัทธ์
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายพุฒิพร
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงกตาธิการ
เด็กชายคมสัน
เด็กชายชุมพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กชายปองกานต์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กชายชนาทิป

นามสกุล
บุตดีวงค์
ถูพรมมี
ผ่องผา
เพียคำเมือง
นาทันคิด
จิตรผ่อง
ดาศรี
แก้วใส
หยองเอ่น
ภูเวียงแก้ว
จำวัน
คำสีทา
คุณาชน
ชาวกะไสย
สุระชน
อุทธากิจ
บุตรท้าว
สุพรรณ์
จันทร์อบ
ทันการ
ศรีธรัง
จิตหนองสวง
ทานาม
ชอบด้วยไทย
สุรพรรณ
ศิริทองสุข
แก้วหลอย
หมื่นสา
นามวงศ์
ลุนราช
ศรีบุรินทร์
ราโคโชติ
จุลกองฮ้อ
ภูพิงคาร
กาบบัวสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูเขาวง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดศิริชัยทรงธรรม
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดเทพนิมิตร
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงฐิรญา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรากร
เด็กชายสรกฤช
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงจีรพร
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายธีรศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงประภาสิริ
เด็กหญิงรภัสวิสาข์
เด็กหญิงรินทร์ลวี
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสิทธิยา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายเอกศิษฏ์
เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงอาธิติญา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงพัชรภรณ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายภานุวัฒน์

นามสกุล
แก้วชาลี
สุขขา
มุกดาลอย
เยี่ยมทรง
แก้วลอย
วังคีรี
สีระการ
สาศรี
ตรีกูล
สิงห์นาค
นามปาสาย
โนนศรี
จันทร์เพชร
แดงพวง
ดวงแสนพุฒ
ร่องแซง
คำอุทัย
นามวงศ์
ภูคำรัชต์สกุล
โสภา
โคตะ
ชมสีดา
จันทร์สว่าง
มั่นคง
บุญประคม
ทีบ้านบ่อ
ปานภูมิ
ศิลาสิทธิ์
จันทร์หล่ม
จงจอหอ
สวัสดี
กิ่งวิชิต
สุขนะลำ
ไขแสง
กองสินแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒

๑๖/๑๐/๒๕๕๒

๐๗/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๑๒/๒๕๕๒

๑๗/๐๓/๒๕๕๒

๐๒/๐๓/๒๕๕๒
๒๙/๑๐/๒๕๕๒
๒๕/๐๑/๒๕๕๓

๐๓/๐๗/๒๕๕๒
๒๒/๐๑/๒๕๕๔

๐๓/๐๒/๒๕๕๔
๐๑/๐๓/๒๕๕๔
๒๘/๑๑/๒๕๕๓

๐๘/๑๐/๒๕๕๓
๐๕/๐๓/๒๕๕๔
๐๕/๐๗/๒๕๕๓
๑๔/๐๕/๒๕๕๔

๐๔/๐๙/๒๕๕๓
๒๑/๐๕/๒๕๕๔
๑๘/๐๒/๒๕๕๔
๑๑/๐๙/๒๕๕๓
๒๕/๐๘/๒๕๕๓
๑๗/๐๓/๒๕๕๓

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

๓๑/๐๕/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

๐๙/๑๑/๒๕๕๑
๒๘/๐๕/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๒
๐๑/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดอุดมวารี
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านวังคูณ
วัดสุทธิวิโมกข์
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐ เด็กชายยุทธศาสตร์

เด็กชายอุทัย
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กหญิงจิราภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กชายปรมัตถ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กหญิงวาสนา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายกิตติวินท์
เด็กหญิงตุลารัตน์
เด็กหญิงทอฝน
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงอัญญาพร
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงปยรัตน์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงทศวรรษ
เด็กชายทินพัฒน์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายทยุติธร
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพุทธินันท์
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพีรยุทธ
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กหญิงพิมชญา
เด็กชายชิษณุพงศ์

นามสกุล
นวลคำสิงห์
ละติวงษ์
ดวงทับจันทร์
ภูเทียมสี
ภักดี
มหาหงส์
สุนาภักดี
มหาหงส์
แก้วดวงดี
ด้วงศาลา
วงษาชุม
กันหาเล่ห์
คำพรมมี
ลีเลิศ
ทวี
พุทมาตย์
พงศ์รัตน์
กิรัมย์
ปตตานี
กิ่งมาลา
พุทมาตย์
สาคำตา
ริพลทา
จันทร์โยธา
วงษ์แก้ว
หาญเชิงชัย
บุตรเพ็ง
จรเข้
นาทา
ภูสีนาค
กองปราบ
จรเข้
ศรีกุลฮาด
แดนกาไสย
ปานภูมิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแตง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแตง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์

วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดทุ่งสว่างคงคา
วัดหายโศก
วัดหายโศก

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กหญิงกรณี
เด็กชายคณาวุฒิ
เด็กชายชัยนันท์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายธนาคิม
เด็กหญิงกันตยา
เด็กหญิงเกศแก้ว
เด็กหญิงบุญยาพร
เด็กชายปราณ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายอภิรัฐ
เด็กชายณรงศักดิ์
เด็กชายพีระพล
เด็กชายขวัญชัย
เด็กหญิงจามิกรณ์
เด็กหญิงณฐกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปรีดา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายลิขิต
เด็กชายวัฒนา
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอุไรวรรณ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

นามสกุล
ภูหนองโอง
ล่องบุตรศรี
สำแดงเดช
วิเศษวิสัย
สมคัมภีร์
นามลา
ทองทุม
ทองทาย
ศรีคูณ
แสนประเสริฐ
บุญประคม
หอมแสง
อินทรเพชร
สาโม้
รู้จริง
อินทรเพชร
นาร้อง
พานเพ็ง
ขจรไชยา
เสือโคร่ง
กรมแสง
เผยศิริ
รัตนเสนศรี
บูระสิทธิ์
ตาดี
สุดชะวงศ์
โคตะ
พงษ์โคกศรี
สิมมาสิมสุ
ทองทา
โทโส
เสมอใจ
เคนรั้ว
ศรีตระเวร
รัตนแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทับควาย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทับควาย

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทับควาย

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วนำลัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหายโศก
วัดสุทธาวาสสามัคคี
วัดสามัคคีธรรม
วัดปาเลไลก์
วัดปาเลไลก์
วัดปาเลไลก์
วัดปาเลไลก์
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู
วัดศรีชมภู

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายคมชาญ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายธีรวัตน์
เด็กชายธีรากร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนภัทร
เด็กหญิงนัญชณา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายนันธกร
เด็กหญิงนำเหนือ
เด็กชายนิรัติศัย

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑

นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒ เด็กหญิงบุญญารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายพรทวี
เด็กหญิงพัชนิดา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงเพชรแท้
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศศิณา
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายคมกฤช
เด็กหญิงจิตรัตน์ดา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายธวัธชัย
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายรัตตกรณ์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศรัณยุ
เด็กหญิงศศิลดา
เด็กชายศิโนวัฒน์
เด็กชายสุพลวัตร

นามสกุล
กวกขุนทด
เสือโคร่ง
นามบุตร
ขาวโกทา
บุตรเพ็ง
มีทรัพย์
วงค์สุพรรณ
อินทะขันธ์
อุ่นสา
น้อยยะ
ปญญาศรี
ไชยพิมพ์
เจียงวงศ์
นากา
อินทร์เพชร
ผันโคกกรวด
ขาลเรือง
มูลสาร
เภาวิรัตน์
ศรีฐาน
สวัสดี
แสนพุฒ
ชัยลี
ชาวยศ
ผาสุข
ควินรัมย์
ไม้น้อย
แซงบุญเรือง
สมนางิ้ว
เฉลิมญาติ
พันสนิท
แก้วขุมเหล็ก
ชัยสงค์
นครศรี
ไชยพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย
วัดสามัคคีชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายสุพัชรชัย
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอรธิดา
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจุรารัตน์
เด็กชายฐปกร
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพชร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวุฒิศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓

เด็กหญิงศิริเพ็ญ
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายภูภิภัทร
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายศรนที
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคมธรรม
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงณัฏยา
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงนริสา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงลาวัลย์
เด็กหญิงวชิราภรณ์

นามสกุล
อินพิมพ์
เคนเค้า
แสนเลิศ
หงษา
คำสมหมาย
สีตา
มณฑา
มีเบ้า
ประชุมชัย
สีหาบุตร
คำมูล
ดวงเดช
ระมนตรี
สมวงค์
ศรีบุญ
ศรีหมอก
ผันโคกกรวด
ศรีขวา
ภูสีนำ
บุญภา
ชุยโพธิ์น้อย
พิมพระสาลี
คำแก้ว
แสนสากล
จันทาบ
พาพวย
โทโจ่ย
ตางจงราช
หาสุข
สายยางหล่อ
จันทจร
เฮ้านน
อาจญาทา
อัคคะนิมาตย์
เขียวหนู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนปอวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒
๒๔/๐๙/๒๕๕๒

๑๐/๐๓/๒๕๕๓
๐๔/๐๗/๒๕๕๓
๑๖/๑๑/๒๕๕๓

๒๔/๐๖/๒๕๕๓

๐๔/๐๔/๒๕๕๓
๒๗/๐๔/๒๕๕๓
๑๓/๐๓/๒๕๕๓
๒๔/๐๒/๒๕๕๓
๒๒/๐๕/๒๕๕๓
๑๓/๐๑/๒๕๕๓
๒๑/๑๑/๒๕๕๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๓

๐๑/๐๙/๒๕๕๓
๒๘/๐๘/๒๕๕๓
๐๘/๑๑/๒๕๕๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๐๕/๒๕๕๑
๐๓/๐๔/๒๕๕๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๑
๒๕/๐๘/๒๕๕๒
๑๔/๐๙/๒๕๕๒

๐๔/๐๗/๒๕๕๒
๓๐/๐๓/๒๕๕๒
๒๑/๑๑/๒๕๕๒
๑๔/๑๑/๒๕๕๒

๒๘/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๒

๒๐/๐๓/๒๕๕๒
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

๐๔/๐๙/๒๕๕๒

วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนดอนปอวิทยา
วัดสามัคคีชัย
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
วัดบุพพวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอภิชยา
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสุธากร
เด็กหญิงกรนภา
เด็กชายคงศักดิ์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายดนุพล
เด็กหญิงนำเพชร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒ เด็กหญิงประภาภัทร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กหญิงปรียาภัทร

เด็กหญิงปยะธิดา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕ เด็กหญิงพัชริดา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖ เด็กชายพันธนา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗ เด็กหญิงมณฑกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุรัชชญา
เด็กชายอนิวรรตน์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกรรวี
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงอนัญญา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒ เด็กหญิงธัญญารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงประกายกาญจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายพาสุกรี

นามสกุล
สุรมะณี
ศรีชัยหมื่อ
พรหมหากุล
พนมชัย
ชารินทร์
สายติ่ง
ก้านศรีรัตน์
สุรมณีย์
ถูวะศรี
กัณหา
ที่บ้านบ่อ
เทียบดอกไม้
ศรีโลน
ใยคำ
ปานภูมิ
สุโพธิ์ขันธ์
สุโพธิ์ขันธ์
กำกับกลาง
ลือคำหาญ
ตะนาขาน
อ่อนคำตา
ขุมทอง
บุญอาเนตร
จูมทา
จันทร์เขียว
ลุนพุฒ
มิศิริ
สอนจันทร์
มูลตรี
มะหัตกุล
คำพิมพ์ปด
บุตรสุ่ย
พรมโคตร
หัสจรรย์
อัครชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอเหนือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอเหนือ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมอเหนือ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุพพวนาราม
วัดบุพพวนาราม
วัดบุพพวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดสุขวนาราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิมรตา โภคานิตย์
เด็กหญิงณิชชานันท์ ชมภูพ้ืน
เด็กชายธนากร ไชยสงค์
เด็กหญิงพิชชานันท์ พิเคราะแนะ
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ถุงแก้ว
เด็กชายศุภราช ประสาร
เด็กชายกฤษฎา พูมลา
เด็กหญิงจิณณพัต ภาโนมัย
เด็กหญิงจี เฉียน แสนหลู่
เด็กชายทวีรัฐ
อินทรกำแหง
เด็กหญิงปนัดดา ครุฑสร้อย
เด็กหญิงพิมผกา แก้วแก่นคูณ
เด็กหญิงวรรวิมล วรวัฒน์
เด็กชายวรินธร ชาวไทย
เด็กหญิงเกวลิน รักญาติ
เด็กหญิงขนิษฐา สายคำกอง
เด็กชายณัฐชากร ศรีคุณฮาด
เด็กชายธนโชติ โรจนประดิษฐ์
เด็กหญิงผกาสินี สิงห์ชิว
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จิตทอง
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ดวงทอง
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไชยเพ็ง
เด็กชายศักดินนท์ ศรีบุญเรือง
เด็กหญิงสุวิภา เหล่าเมืองเพีย
เด็กหญิงขนิษตา ชุมพล
เด็กหญิงสุพรรณี พั่วพันธ์
เด็กหญิงธัญชนก สุระวิชัย
เด็กชายนิติภูมิ กัลยาชาติ
เด็กชายปยวัฒน์ ทิพย์วัน
เด็กหญิงวรัญญา บุญขันธ์
เด็กหญิงอิสริยา สีสำรวม
เด็กหญิงกาหลง แดงนา
เด็กชายจิรายุทธ พัฒนาสูน
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขุน
เด็กหญิงกานต์มณี ช้อยสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจิก
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกปากุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทราราม
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
วัดศรีสุมังค์
วัดศรีสุมังค์
วัดศรีสุมังค์
วัดบูรพาพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กหญิงกุลภัสร์
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายกวินท์
เด็กชายกิตติศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนายุต
เด็กชายธีวสุ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพิภพ
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงอรพลิน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงปญจพาณ์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรวลัย
เด็กชายพัชรพงศ์
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นามสกุล
ปนสกุล
เถื่อนนารี
ปนะกาลัง
ปนะกาลัง
ตาบโกไสย์
สายเสมา
จิระกัญญา
จิตนอก
จิตนอก
อนุรักษ์
ปานปรีดา
ดอนโบราณ
โยธาพันธ์
บุตรดี
วงค์วรรณ์
ภูสง่า
เสนามูล
แสงสิมมา
กลั่นเขียว
พิมพ์มัย
สมศรี
แนบเนื้อ
พิมพ์โคตร
แก้ววันทา
รัตนวงษ์
เจริญสุข
บุตรดี
พิมวัน
คำแดงใส
คำแดงใส
ชีพไธสง
อุ่นอก
ศรีราช
เจียมสูงเนิน
รัตนวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกปากุง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกปากุง

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาพัฒนาราม
วัดบูรพาพัฒนาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดบูรพาวิทยาราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายดิศรณ์
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายเศรษฐพงษ์
เด็กหญิงอัยยาวีร์
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กชายอาติยะ
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงอิษฎา
เด็กหญิงจันทภา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กชายปยะวัช
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กชายสุภชา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัญญศักดิ์
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงศิรภัสสร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

นามสกุล

ศรีหะ
ตุ้มทอง
นวลภูมีวัน
ทองสันเทียะ
ไทยอ่อน
พิมพ์เพ็ง
แสงสิมมา
นิยม
คำเบ้า
สาลัง
ศิริคำเพ็ง
สิงจานุสงค์
ชาติเจริญ
ศรีพันบุญ
กุลาชาติ
กองคำ
โชคบัณฑิต
ทองหลาง
มีอาสา
พลมั่น
นิลประภา
บุญเลิศ
มะเนตร
มั่นยืน
แห่หล้า
ทรงจิตร
สายจันดี
นาหัวนิล
สุปญญา
บำรุงญาติ
ไชยโก
ศรีพันธ์ดร
เด็กหญิงกรกาญน์เกล้า หาสุข
เด็กหญิงชฎาพร วินทะไชย
เด็กหญิงณัฏฐนิช ถาอินจักร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงธิดา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายศรศักดิ์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกิ่งกัลยา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงนิยาพร
เด็กชายปญญา
เด็กชายพิสิฐชัย
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายภูวเนตร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓ เด็กหญิงมนทกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔ เด็กหญิงวรรณวิสา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงโสภา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายณัฐนนท์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐

เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงยศวดี
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายคณิต
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฏฐชยา
เด็กหญิงณัฐณิชา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑ เด็กชายเดชบดินทร์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒ เด็กหญิงพรรณทิภา

เด็กหญิงธิตยา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กหญิงนภัสสร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓

นามสกุล
คำโทพล
เบ้านาค
ศิริชัย
จันทร์สว่าง
คำมูลแสน
ปะติตัง
บัวแพง
นวลอนันต์
อิ่มเสถียร
แพนแก้ว
ศรีเสมอ
กงนอก
รินทร์น้อย
ทิพย์ชมภู
ขอบทอง
มูลโชติ
มะณีทูล
จรทะผา
เหงาพรม
ชารี
ทัพธานี
พะยุหะ
นากทอง
โคตรภักดี
กางสุวรรณ
ตูมโฮม
ศรีสะอาด
เพียเสนา
กุลวงษ์
เกษแก้ว
โฉมฉาย
สมเสียง
เทียมสน
จำปาราช
อุยวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๔/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดนันทะวิชัย
วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงนิชธาวัลย์
เด็กหญิงนิพารัตน์
เด็กหญิงนุชธิตา
เด็กชายบงกช
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์พิทักษ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงรัชดา
เด็กหญิงรัชรีกรณ์
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงวรรัตน์
เด็กหญิงศศิชล
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพันธกร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศักดิเดช
เด็กชายอนุกูล

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กหญิงอรุณลักษณ์

เด็กหญิงจิรนันท์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กชายชินวุฒิ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงธัญญลักษณ์

เด็กหญิงนิภากุล
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงรติกาล
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กหญิงหงษ์นภา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗

นามสกุล
ซุยอุ้ย
ศรีอุดม
พรมโยธี
สำราญ
เลพล
กลิ่นดี
จันทร์แสง
ทาสะโก
แดนโคตรผม
แก้ววงษา
เลพล
พิมพ์ดี
ปญญาแก้ว
โตบำรุง
ทองเมือง
เขียวไกร
ผูกภู
นามหงษา
ชินสีห์
ยอดตา
เบ้าวรรณ
อุทรส
ภาระนาค
วิมานนท์
ดีแฮ
นพนิยม
คำภูเงิน
วิบูลกูล
ไวนุขัน
แดนโคตผม
แสนศรี
ไพศาลธรรม
เสาะสมบูรณ์
โพธิคำ
แก้วทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดเทพมงคลพิชัย
วัดมงคลวาป
วัดมงคลวาป
วัดมงคลวาป
วัดมงคลวาป
วัดมงคลวาป
วัดมงคลวาป

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงดวงสุรีย์
เด็กชายนราทิพย์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายพลากรณ์
เด็กหญิงพิมรภัทร
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กหญิงวนิชา
เด็กชายเศรษฐวิทย์
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงธิชาดา
เด็กชายพิชิตพล
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสุฐิตา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗ เด็กหญิงอ้อมพลอย

เด็กหญิงกนกนิภา
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙ เด็กหญิงกมลพร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กหญิงจันทกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กหญิงทิพาพัฒน์
เด็กหญิงปทุมวัน
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงสิริยา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงกานต์ปภา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายสิทธิสุนทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายพงษพัฒน์
เด็กหญิงศิรินันทา

นามสกุล

เกิด

มีพลงาม
ศรีหานารถ
ศรีแสงนัน
นาคลา
มาตย์นอก
พรมที
กุญชร
ศรีษะพรม
ศิริสหวัฒน์
ยุผง
ทองแสง
พรมพื้น
ทองภู
อุทรส
ละอองศรี
เศวตวงศ์
โพธิ์ศรี
โพธิ์ศรี
ปญญาสิทธิ์
สมอาษา
วัฒนะโชติ
วรรณจงคำ
อินทฤชัย
จันภิรมย์
พึ่งตน
ดอนหงษา
แน่นอุดร
ครองแสนเมือง
แก้วมณี
ทวีกุล
ศรีภูวงษ์
ถานะ
คำชม
มีรัง
พิมภูงา

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วัดราษฎร์สามัคคี

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร วัดราษฎร์สามัคคี
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงแดง

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงแดง

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กหญิงดวงเนตร
เด็กหญิงนารีกานต์
เด็กหญิงพรรณิกา

นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒ เด็กหญิงนภัสวรรณ
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖

เด็กหญิงภัณทิลา
เด็กหญิงอินธุภา
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงธันยารัตน์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงรัตนสุดา
เด็กชายวิชยา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพิชิตชัย

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗ เด็กหญิงภัทราภรณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗

เด็กชายศุกลกานต์
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงธาลินี
เด็กหญิงพิมพ์พิไลย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงเสาวภาคย์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายชวลิต
เด็กชายพีรวัฒน์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘ เด็กหญิงศรัณย์ภัทร์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายเกียรติภูมิ

นามสกุล
โนนน้อย
ชาติดี
นาสีเคน
ขันธลาภ
หงษ์พรม
รักษาพล
ตินานพ
พลมาตย์
พรมมา
กองดี
มุลทา
คำศรี
คำเลิศ
แสนจันทร์
แพงน้อย
กุมทศ
ชัยโย
ศรีเจริญ
ราชา
จำนงค์ศรี
ชัยรส
ศรีคอนซ้าย
บรรเทา
ชาโท
เยาวลา
คำมูล
โยธานี
พิมโสม
มาโยธา
ไตรยสุทธิ์
ศรีพุดเคน
จันทะนา
เฉลา
ดีนัก
ทดนาที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงแดง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงแดง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงแดง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุนทรวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุนทรวิทยา

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุนทรวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุนทรวิทยา

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุนทรวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสุนทรวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดประชาพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายพิชัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงปานไพลิน
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กชายสุรเมธ
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสุทธิษา
เด็กหญิงสุธีมนต์
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงอภิลดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายพิภพ
เด็กหญิงวิราวรรณ์
เด็กหญิงสัณห์ลินี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายชยานนท์
เด็กหญิงชิตากานต์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายภูวดลภ์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายนนทการ
เด็กชายวินัย
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงจิตรานุช

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล
ครยก
วรรณสณท์
วงค์ไทย
จันทร์ปญญา
จันเส
สีหาบุตร
ครยก
หวังอุ้มกลาง
สารีแก้ว
โพธิพันธ์
ดอกไม้
เสวะนา
สาริยา
สังวัฒนะ
ศิลปชัย
สาริยา
สินไชย์
แต่งอ่อน
จันดีสาร
ศรีเลิศ
หล้าหา
หนองนำ
โชติพูล
รัตนบุรมย์
โคกสีอำนวย
มานันที
การภักดี
แก้วมุงคุณ
อินตระกูล
สิริโท
พานนพ
หริ่งแก้ว
ดีพลภักดิ์
คำเรืองศรี
ศรีกำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมนึก

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสมนึก

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงปริตตา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายเอกศิษฎ์
เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงจรรยกร

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖ เด็กหญิงจันทกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายวงษ์ศกร
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงใบเตย
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กหญิงกุหลาบ
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงพิชชา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงเกศรินทร์

นามสกุล
ศรีบุญเรือง
พาที
สิงห์ชัย
เด็นจันทึก
ปรางศรี
ประกอบแสง
ขอบใจ
เจริญโภค
ลาวรรณา
ภูจำปา
ช่วงวงค์ราช
วงค์สาขา
คำมูล
ประทุมกุล
คะศรี
เถาทอง
แสนสีมนต์
สุวรรณดี
ผ่องสีงาม
ยืนสุข
คำมี
หอมอ่อน
นาวงษ์หา
นาคสิงห์
หมู่สุพิน
เชษฐดิลก
ไกรยราช
จำปาศรี
ศรีเทศ
ผักบัวแก้ว
พรมสาหิง
เรืองฐาน
โพธิ์หิน
ประจงจิตร์
ประโจทานัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนงาม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกล่าม
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกล่าม
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอุ
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอุ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองอุ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดประชาพัฒนาราม
วัดสว่างเทพวนาราม
วัดสุวนาราม
วัดสุวนาราม
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)
วัดโนนรัง (โนนรัง ข.)
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศรีสะอาด
วัดศิรินทราวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐

เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงเกษมณี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กชายกิตติศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔

เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมุกดา
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กชายยศพล
เด็กชายรัตสุคนธ์
เด็กชายภมร
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายธนา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายเทพทินกร
เด็กชายปรัญชัย

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงธิชาพร
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชลิตา

นามสกุล

เกิด

สนสังข์
ชุมชัย
สมหวัง
สมปญญา
คาดสนิท
วะโรงค์
พาจันทร์
บุญประคม
เมืองหนึ่ง
ทีอร่าม
บงแก้ว
ชินบุตร
คำดี
น่วมอิ่ม
บุญประคม
ศรีสุข
มาตวังแสง
รูปสวย
เหลาโละ
เหลาโละ
ภักดี
กึ่งไกร
ชำนาญ
ไชยะ
กอเจริญ
ศรีสงคราม
ราชพลแสน
จันนวน
จันทภา
เผือกทอง
แอ้นบุญมา
ศิรินาม
เคลื่อนไทยสงฆ์
บุญมาวงศ์
พิกุลหอม

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉิม

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดฉิม

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย
วัดปาธรรมวิเวก
วัดปาธรรมวิเวก
วัดปาธรรมวิเวก
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดโพนนิสสัย
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
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เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕ เด็กชายพรหมมินทร์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓

เด็กชายรัชกฤษ
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงศิริษา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกิติศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนันทนา
เด็กชายวรชิต
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกิตติ์สุดา
เด็กชายธีรดนย์
เด็กหญิงปณาลี
เด็กชายปองภพ
เด็กหญิงปยะทัสกร
เด็กชายอัคเดช
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายนฤเทพ
เด็กหญิงกันยา
เด็กชายประชา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายทัตพล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายชลชนะ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีระเดช

นามสกุล
ศิลาวงค์
มหาไม้
ยศสกุล
ภูนำขาว
ศรีคำสุข
สินธุรักษ์
กาละบุตร
ศรีหงษา
แสนเวียง
หงจันทา
สุขเขต
สรวยลำ
ชำนาญ
สามารถ
วงชมภู
สอนชัยภูมิ
ภูบุญปลูก
ประพาศพงษ์
พลสัสดี
พุ่มหนู
ปอมแก้ว
ชนะบุญ
พระเวียงคำ
ชัยเพชร
จันทร์ชาดา
ชวนชม
วิฐาน
สีพุทธา
โครตวงษา
ภักดีอำนาจ
คำศรี
ใจตรง
เคนนัน
ภูชมศรี
ทองรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดหนองกุงวนาราม
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศิลาอาสน์
วัดศรีวิไล
วัดศรีวิไล
วัดศรีวิไล
วัดศรีวิไล

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๓๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายนเรศ
เด็กหญิงนุชศิรา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายรุจิกร
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงจิตรทิพย์
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชากรณ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กหญิงมณฑา
เด็กหญิงโมริน
เด็กชายวราพงษ์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศรินยา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายสุพศิน
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงรันยากร
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายกฤษดนัย
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กชายจิรกร
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กหญิงฐิดารัตน์

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

นามสกุล
สายจันทรคาม
พิณรัตน์
นางาม
สะตะพันธุ์
อาจหาญ
ทาคำใจ
ใจหนัก
จันวันดี
พิมพ์โกธา
คอร์เดลลา
อินทจักร์
มูลราช
เรืองขาน
แก้วกูล
ชาติดา
สุวรรณสน
แฮนสฟอร์ด
หินชัด
ทับทานี
วงค์ชาลี
คำไมอาจ
ปกการะนา
นนท์ศิริ
เพียแก้ว
บุตรละคร
วงค์ฮาด
ผาลี
ดอนแปะ
ค้อสาเกต
ท้าวสิงห์
มั่นคง
ไชยศรีเมือง
วันประเสริฐ
ศรีเศษพิมพ์
ตนพิมาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วัดศรีวิไล

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดศิริธรรมพัฒนา
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ดอนเปะ
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖
บุญปน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗
สายโสภา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘
วังสาคร
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙
ศรีคราม
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
ภูขำ
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
มาตจันทา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
ชาภักดี
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
เรืองโรจน์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
เกาะสา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
กังทอง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
หอมจันทร์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
จันทร์แห่ว
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
คันที
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙
เวหน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
แสงชา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
ประทุมทอง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
เหล่าโสด
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
ตรีธวัส
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
กัญญา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
หลวงอะคะ
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
สิราคต
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
ศรีลาเดช
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
มโนธรรม
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙
พิมสอน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
พรามฤทธิ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
โคตรหนองปง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
ปองศิริ
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
ยกชู
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
บัวชน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
ทุมพร
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กหญิงทิพภิยมารา แก้วพล
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กชายนันทวัฒน์ คำแจ่ม
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กชายบุญโชค สาวิสัย
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กชายพงศกร รินเพ็ง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายทินณพัทร์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กชายนรินทร
เด็กชายนาคา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงเปยมทิพย์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวรายุทธ
เด็กชายวิรโชติ
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชาวัลย์
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนุศิษฏ์
เด็กชายอภิพัฒน์
เด็กหญิงอรนรินทร์
เด็กหญิงอักษราภัค
เด็กชายอารัญ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงวิภาณี
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายชนะพล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไร่
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไร่

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กหญิงศรัณญ่า
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอินทิรา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙ เด็กชายกฤษฏิ์ธารา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐

เด็กหญิงปาริตา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจารินธร
เด็กชายชยพล
เด็กชายดนุพร
เด็กชายทินกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพงศ์พล
เด็กชายเยาชวิน
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสรวิศา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงชโรธร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงกนกวิภา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพรนภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

คำแก้ว
มั่งสิน
จันทร์ทิพย์
สีปา
คำไล่
แก้วปราณี
ลุขะวัน
กล่อมแฝง
ภักดี
ดาวใส
ติดสุข
สืบเสาะจบ
พลขาง
ท่าโพธิ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา

โยวะบุตร
หยอดดา
สุขขาว
นามวงศ์
สีคาม
วัฒนากุล
พุ่มสะอาด
สร้างนานอก
ศรีฉายา
เหตุเกตุ
จำปาเพชร
แก้วโมรี
วิชัยวงษ์
โอนทอง
บัวระภา
หาระพัด
สีลาโคตร
สุฤทธิ์
รวมวิชา
เมฆวัน
บรรดาศักดิ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ
วัดศรีสง่าประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
วัดโคกศรีเรือง
วัดโคกศรีเรือง
วัดโคกศรีเรือง
วัดโคกศรีเรือง
วัดโคกศรีเรือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอิศรา
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงจตุพร
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายชนะกานต์
เด็กชายทวีศักดิ์

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖

เด็กหญิงภัทรธิดา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕

เด็กหญิงสภา
เด็กชายสุภัทรพงษ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงภัทรสุดา
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรพล

นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖ เด็กหญิงพิมพกานต์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กชายพีรภาส
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายหิรัญ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงฤดี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกชวรรณ
เด็กหญิงเณศรา
เด็กหญิงนันทรัตน์

นามสกุล
ใจรักษา
สายโสภา
ชฎาทอง
ข่ายเพชร
เมืองศรีมาตย์
วิชากุล
ชาวดร
พิมพา
ชาวดร
โง่นแก้ว
พุทธกุล
จวงโส
จันโทกุล
ขันวงค์
หัสรีบุญ
พรมโคตร
สีโนนโคตร
ศรีพุทธา
สิทธิโห
โคตหลักคำ
บุษราคัม
โกมุดพงษ์
สีบุรม
ศรีมี
หอมแพงไว้
ศรีคำวรรณ์
ทินคราม
ดอกแก้ว
ไผ่ตาแก้ว
ชัยยา
วรบุตร
รักษาราษฎร
ทัศนิยม
ชุมดาวงษ์
รัตนพลที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองปงบุ่งบกวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินฮาวนำกงวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธิปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกศรีเรือง
วัดโคกศรีเรือง
วัดโนนสวรรค์
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดเกาะแก้วทรายขาว
วัดโนนคำวิเวก
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดศิริทรงธรรม
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนิชดา ศาลา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงบุณยาพร โพธิจักร
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงเบญญาภา โยธากุล
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงปริยฉัตร สีส้ิว
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กหญิงปรียาพร จันดาแพง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กชายปะวีณ
อุดมศรี
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงปานระพี อุทัยศรี
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗ เด็กหญิงปาริชาติ โสรมรรค
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘ เด็กชายปาละมี จันดาแพง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กชายพรพิพัฒน์ พัฒนะแสง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงพิชชาพา ถาบุญเรือง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชมภูวิเศษ
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กหญิงภัชภิชา จารุวัณณ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงโยษิตา อ่อนนิ่ม
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔ เด็กหญิงศิรประภา พิมพ์สีดา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กชายศุภวัฒน์ วาดวงษ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายสุกฤต
อุปราชา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายสุธิมนต์ สาธิราช
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กหญิงสุพิชชา ผาทุม
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กหญิงสุภาพร มีโพธิ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงสุวรรณา แดงนา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดอนเงิน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กชายอนันดา แม็คเมคิน
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓ เด็กชายอนุสรณ์ ขันแก้ว
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กชายอภิชาติ คำมูล
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงอรดา
สีหลอด
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กหญิงอริสรา คำภูษา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กหญิงอรอุมา เทพเดช
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กชายชัยวัฒน์ กว้างขวาง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงณัฐกฤตา บุตรเวียงพันธุ์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงธันย์นรีย์ รจนารัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กชายนิพิฐพันธ์ มูลเสนา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กชายปวีร์
เอกตาแสง
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กหญิงพรพิมล เพียงใหม่
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กหญิงเพ็ญนภา อุดมโคตร
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงแพงเกล้า
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กหญิงวทัญุตา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กหญิงวรรณพร
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กหญิงวริษา
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กหญิงวิภาวดี
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กชายโชติรัตน์
นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายณัฐวิโรจน์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

นภ ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓

อินเล็ก
นานำ
คงเจริญ
สวัสดี
สุขปอ
ชาภักดี
จำปารัตน์
เด็กหญิงเบญญาภา บุญประคม
เด็กหญิงปภัสรา นาไชยเวศน์

เกิด

๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๓๔
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