ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
ส่งสอบ ๓๓๑ คน ขาดสอบ ๑๓ คน คงสอบ ๓๑๘ คน สอบได้ ๒๑๐ คน สอบตก ๑๐๘ คน (๖๖.๐๔%)
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๑ เด็กหญิงกมลวรรณ
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๐๙
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๑๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายสุชานันท์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงนัฐธิดา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายเศรษฐา
เด็กหญิงสุวธิดา
เด็กหญิงจิตรามณี
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงศิรินภา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๒ เด็กหญิงอนัญลักษณ์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๓ เด็กหญิงธัญลักษณ์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์

นามสกุล

ชั่งหนอง
บุญอุ้ม
จุทะนันท์
คณารักษ์
รักษาทรัพย์
มั่นคง
สาราช
จันแหละ
รัตนวงค์
แสงกอง
ไชยลุม
เทพโภชน์
จอดนอก
พิมานันท์
ศรีชำนิ
สุวรรณศรี
อ่อนละมุล
ดาแก้ว
ดวงผมยาว
ทิพย์สุข
ทานสมบูรณ์
พยุหะ
เมืองพิล
คำทุย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรายงาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านข้องโปสาขาบ้านค้อ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนามะเฟอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดเต่า
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาอ่าง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอ่าง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศิลาวุฒาราม
วัดศรีคูณเมือง
วัดดอนอุบมุง
วัดดอนอุบมุง
วัดดอนอุบมุง
วัดพิชัยวิเวก
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดศรีสระแก้ว
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๕ เด็กหญิงปานตะวัน
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๒๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๓๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๔๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๕๙

นามสกุล
ใสแสง
นนท์มุติ
ไชยศึก
กบสูงเนิน
โสระสาร
แก้วบุญเรือง
สอนวิเศษ
สมณะ
ชาดวง
คงประสิทธิ์

เด็กหญิงรินดา
เด็กหญิงสิริพา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงวิศ์ลย์ศยา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายชนะโชติ
เด็กชายชนาธิป มณีมงคล
เด็กหญิงณัฐชา คำภูเงิน
เด็กหญิงทองประกาย ภูวิชัย
เด็กชายธนกร
พัดแก้ว
เด็กหญิงปยะธิดา วงศ์สุวรรณ์
เด็กชายวายุ
พันดง
เด็กหญิงอัมพกา ลมพัด
เด็กชายอชิรวัตร ชัยรัตน์
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ชัยรัตน์
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองจัตุ
เด็กหญิงกัญยาณี ศรีหาภูธร
เด็กชายธนกร
ทองมา
เด็กชายธนพล โพธิ์ย้ิม
เด็กหญิงพานทอง ใหม่ร้อยทอง
เด็กชายพีรณัฐ พงษ์วิลัย
เด็กหญิงภัณฑิรา สิงศักดา
เด็กหญิงอรปรียา ภูสิงหา
เด็กชายคณนาถ คำลาย
เด็กหญิงจิฬาพร จันทร์วงค์
เด็กหญิงปาริตา ชัยอาวุธ
เด็กชายพรปวีณ์ วงชาลี
เด็กหญิงมะณีเพชร ยะกุมมา
เด็กชายศิรสิทธิ์ ชัยปญญา
เด็กหญิงสุภาวี ทองบุดดา
เด็กหญิงเกษมณี ทิพย์เอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนยานาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนยูงทองวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนยูงทองวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดอุดมพัฒนาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดเพ็ญสว่าง
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดศรีสว่างอุดมพร
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดคีรีวรรณบรรพต
วัดสระปทุมทอง
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ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๐

เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงศศิพร
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงขณิฐา
เด็กหญิงฐายิกา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๖

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๗ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๖๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๗๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๘๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๔

เด็กหญิงภรภัทร
เด็กหญิงมโนทัย
เด็กหญิงมิลตรา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายอัฐพล
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กชายกวีพัฒน์
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงชมพู่
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายนุชิตพงศ์
เด็กชายพงค์ภัค
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูวิศ
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายสหศวรรษ

นามสกุล
จันทร์สีมา
จงทอง
สุทธิโสม
เนื่องพัฒน์
พรมโคตร
กองบุญ
ด่านขุนทด
เสคต
พิมพ์ทอง
มัครมย์
วงสีดา
พรมโสภา
รันรัตติยา
พหลทัพ
สุภาพันธ์
พ้นเหตุ
กุลสโมรินทร์
ปุริเส
พิมพ์ดี
ชัยบุตร
เทพา
โพธิ์จารย์
แถมโฮง
แสงสุวรรณ
มุ่งกลาง
ยศรุ่งเรือง
นาหัวนิล
ประจำเมือง
ไชยธงรัตน์
สุทธิสิงห์
ภูทองนาค
ภูสัตย์สาย
โนนทานอก
สิงห์วี
ปตตานี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระปทุมทอง
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา วัดสระปทุมทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา วัดสระปทุมทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
วัดศิริบุญธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา วัดศิริบุญธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง
วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๓/๐๘/๒๕๕๐
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๕

เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงจิรสุดา
เด็กชายภาณุ
เด็กหญิงกนกพันธุ์
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายพิชชา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายศุภวิทญ์
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายธนวิน
เด็กหญิงญาณิศา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๐๙๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๐๙
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๓

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๔ เด็กหญิงญาราภรณ์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๑๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๒๙

เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงนิรดา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงเย็นนภา
เด็กหญิงศรัณธร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิริบงกช
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายชินฟุ
เด็กชายนาวิน
เด็กชายวรวิชญ์

นามสกุล
เหลาโคตร
โพธิ์ถาวร
แก้วประทุม
แนวถาวร
พรมลา
วิทยาสิงห์
เบิกบาน
ดอนวิชา
ชมไชย
แก้วมุงคุณ
ปลื้มใจ
วางแก้ว
จันทิเทศ
ทาอั้ว
ศิริจันทร์
จันทร์หล่ม
สีใส
ขันติกุล
นันตะนะ
บัวลอย
เบ้านาค
ยะเคหัง
ทิพสมบัติ
บุญทองล้วน
ทีฆะพงศ์
ดั่งดนตรี
ผินสู่
ศรีเมือง
จันทรัตน์
แฝงสีคำ
จันทะพงษ์
จันทะสี
อุย
สายยิ้ม
เทพา

เกิด
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สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแตง

วัดโนนรัง (โนนรัง ก.)
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
วัดทุ่งสว่างคงคา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทับควาย
วัดรัตนมงคล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
วัดจันทราราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
วัดอุทุมพร
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
วัดโนนอุดม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง วัดพรมมีวิเวก
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง วัดพรมมีวิเวก
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง วัดพรมมีวิเวก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต่างแคน
วัดศรีสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านต้อง
วัดสว่างโนนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต้อง
วัดสว่างโนนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
วัดนันทะวิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
วัดสุวรรณมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแคศรีถาวร
วัดเทพมงคลพิชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๐

เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงพิมพ์พัชรี
เด็กชายวงศกร
เด็กชายถิรวุฒิ
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กชายอิศวะ
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงญาณิศา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๓๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๒

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๓ เด็กหญิงฐิติกาญจน์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๔๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญฐิชาพร
เด็กหญิงพรรณธร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงเนาวรัตน์
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงยุภาพร

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๕๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๑

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงขวัญทิพย์
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กชายชวรัตน์
เด็กหญิงดาราวดี
เด็กหญิงนีรชา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๒ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงอรทัย
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๔ เด็กหญิงจินตนา
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๓

นามสกุล
กรวยในเมือง
ทาสะโก
ศรีอุดม
พรมมาไว
ดอนโสภา
คุณพรม
สิงห์ทอง
เพชรโก
พรมงาม
โยธาเสน
ทารส
สุริสาย
มั่นคง
สีคำ
นนนาภา
หนองนำ
ปานภูมิ
พรหมราช
นำเจริญสมบัติ
เสนาอุดร
พลเขต
วงษ์ลา
ดอนพล
จันทร์เส
บัวชาบาล
ขันแก้ว
ชินบุตร
พระโนลาด
พระโนลาด
ภูมุงคุณ
กองบุบผา
นาอุดม
สวัสพันธ์
ศรีบัวภา
แสงตาปน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
๒๑/๐๘/๒๕๕๐
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
๓๑/๐๘/๒๕๕๐
๐๘/๐๑/๒๕๕๑
๑๙/๐๕/๒๕๕๐
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
๑๔/๐๒/๒๕๕๐
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
๓๑/๐๕/๒๕๕๐
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
๐๕/๑๒/๒๕๕๐
๒๗/๐๒/๒๕๕๐
๑๔/๐๔/๒๕๕๐
๑๔/๐๓/๒๕๕๐
๑๓/๐๕/๒๕๕๐
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
๑๔/๐๓/๒๕๕๐
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
๒๓/๐๕/๒๕๕๐
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

วัดเทพมงคลพิชัย
โรงเรียนบ้านหนองด่าน
วัดเทพมงคลพิชัย
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
วัดมงคลวาป
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
วัดมงคลวาป
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
วัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
วัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
วัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
วัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
วัดนครชัยศรี
โรงเรียนบ้านฝงแดง
วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านฝงแดง
วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านฝงแดง
วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
วัดทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
วัดทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
วัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนโนนคูณวิทยา
วัดศิรินทราวาส
โรงเรียนโนนคูณวิทยา
วัดศิรินทราวาส
โรงเรียนโนนคูณวิทยา
วัดศิรินทราวาส
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
วัดสุเทพนาราม
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
วัดสุเทพนาราม
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
วัดปาธรรมวิเวก
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๕

เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพิพัฒน์ชัย
เด็กหญิงพิมพ์พิไล
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายมนต์มนัส
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสาโรจน์
เด็กหญิงสุณารัตน์
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอาริยา
เด็กชายเอกพล
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงณัฐลิกา

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๖๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๗๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๗

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๘ เด็กชายกมลลักษณ์
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๘๙

นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๐
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๑
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๒
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๓
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๔
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๑๙๙

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายชลกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนัชชานันต์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงสุวิภา

นามสกุล
พันจิม
บุญประคม
อุตรพรม
ภักดีอำนาจ
อุตรพรม
เฮืองคำใส
ปดเสน
ปดเสน
เพิ่มสุธาโภชน์
พรมหล้า
กันนะลา
สมเชียงใต้
ต่อมสูงเนิน
ปานภูมิ
แก้วลอด
สมหล้า
เครือภักดี
พิมพ์สุโพธิ์
ขุนทอง
คำสว่าง
ทุมสิงห์
พัดค้อ
เจริญตา
นามศรี
บุตรโคตร
หลวงอะคะ
บุตรโคตร
แก้วเรืองแสง
เปาภูเขียว
เครือวัลย์
เลพล
เปาภูเขียว
เลืองเทศ
กระจ่างวงค์
สีตาแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ วัดศิลาอาสน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
วัดศิริธรรมพัฒนา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
วัดศิริธรรมพัฒนา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไร่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไร่
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไร่
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาไร่
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่

วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอิงฟา
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๑ เด็กหญิงกนกพร
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๒ เด็กหญิงแคทรีน
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๓ เด็กหญิงณิชา
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๐

นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๔ เด็กหญิงณิชาวรรณ
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๕
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๖
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๗
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๘
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๐๙
นภ ๔๖๑๖๒/๐๒๑๐

เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีรวัต
เด็กหญิงเพชรนรี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายอิทธิ

นามสกุล
นาเหนือ
ปนคำ
หนูยศ
วีระสกุล
มูลราช
โพธิ์คำมา
นิสังกาศ
จันทร์ทิพย์
สีเมืองโข
เลพล
แสงสิมมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาไร่
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหินซา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดงงาม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านส้มปอยค่ายเมืองแสน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดปาโนนทอง
วัดศิลาพัฒนาราม
วัดศิริทรงธรรม

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
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