
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๒,๕๘๐ คน ขาดสอบ ๓,๔๑๙ คน คงสอบ ๙,๑๖๑ คน สอบได้ ๕,๖๗๙ คน สอบตก ๓,๔๘๒ คน (๖๑.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๑
นายสุพัฒน์ชัย ทะอ่าง

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๒
นายสมเกียรติ แก้วเครือศรี ๗/๖/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๓
นายสมคิด นามธง

๒๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๔
นายภูเบศ ทองยา

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๕
นายประวิทย์ อรพิมพ์

๑๓/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๖
นายเบียร์ ศรีสวยหูต

๑๖/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๗
นายอธิป เสงียมงาม

่

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๘
นายธนาพร นันทขันธ์

๒๙/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๐๙
นายพรศักดิ

์

สาริแสง
๓๑/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๐
นายประเวช สีหาบุญทอง

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๑
นายอดิศร คำมิง

่

๑/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๒
นายทศพร นุชแหยม

๒๒/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๓
นายวสันต์ โต๊ะมา

๒๖/๔/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๔
นายรุ่ง ใสกระจ่าง

๒๐/๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๕
นายพัทยา เตนากุล ๒/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๖
นายธวัชชัย เคนจอหอ

๑๑/๘/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๗
นายวรพงษ์ จันทะภา

๒๔/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๘
นายอรรถพล หินวันต์

๑๑/๗/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๑๙
นายอภิสิทธิ

์

สีสุข
๓๑/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๐
นายคำพันธ์ พิมพ์โพนพัน

๒๐/๙/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๑
นายภานุวัฒน์ พัฒนพล

๒๙/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๒
นายปญญากร เชียงบาล

๒๓/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๓
นายสำเภา จันทร์อินทร์ ๓๐/๑/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๔
นายจักรชัย อุฎมาร

๒๒/๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๕
นายไทรสิทธ์

สุนทรไตรคชสาร
๒๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๖
นายชัชวาล ศรีสมบูรณ์

๒๓/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นายจีรายุทธ แสนบัว

๑๔/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นายสุเมธ ตาตะมิ

๒๒/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๒๙
นายณัฐพล ทาศรีภู

๒๘/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๐
นายเทวฤทธิ

์

เหล่าโคตร
๑๑/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๑
นายสมบัติ ชาญประเสริฐ ๑/๒/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๒
นายรักไทย ชัยเทศ

๗/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๓
นายปญญา พิมพากุล

๒๘/๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๔
นายสุวรรณ อินทสร

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๕
นายพายุพล หักมาต

๒๕/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๖
นายรัตนพล วังพิพัฒน์

๑๘/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๗
นายทรรศนัย ละอองคำ

๒๒/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๘
นายธวัชชัย เวียงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๓๙
นายวัศพล เมฆจาย

๓๑/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๐
นายสราวุธ วิชัยสอน

๑๒/๕/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๑
นายพรมรินทร์ เสนาภักดี

๕/๑๒/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๒
นายลดุล พรัลมพรม

๑๕/๕/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๓
นายณัฐวัตร ววงศ์โยธา

๒๓/๙/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๔
นายภานุวัฒน์ ทัศนิยม

๑๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๕
นายเกียรติศักดิ

์

ชิพาชิน
๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๖
นายชนะชัย มนชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๗
นายสกุลชัย สกุลคู

๑๘/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๘
นายสมหมาย นำโมง

๑๖/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๔๙
นายวิชาญชัย ส่องแจ้ง

๑๒/๓/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๐
นายสุนนท์ ตุ้ยนาเพียง

๑๖/๒/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๑
นายสิพิเดช กล้าหาญ ๙/๑/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๒
นายทินกร ขันธ์เขต

๒๘/๔/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๓
นายยุทธพิชัย ธรรมบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๔
นายดอกอ้อ ภูมิภาค

๒๐/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๕
นายทองแดง พินธุเอก

๒๗/๓/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๖
นายณรงค์ ชืนตา

่

๖/๑๑/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๗
นายสราวุฒิ วิชาชัย

๘/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๘
นายอ๊อด คำภูแก้ว

๑๑/๑/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๕๙
นายวัชระ ลามคาม ๙/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๐
นายจิระวัฒน์ โสมากุล

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๑
นายนิพนธ์ ฝนยาวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๒
นายศราวุทธ ขันภิบาล

๒๙/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๓
นายอมรชัย นามบุผา

๑๘/๓/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๔
นายพงษ์ศิริ ศรีต่างคำ ๑/๘/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๕
นายจันดา สียะวงค์

๒๗/๒/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๖
นายมนต์รัก ลาสนาม

๑๕/๔/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๗
นายประสิทธิ

์

ตะวัน
๒๘/๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๘
นายอุทัย ฤทธิอินทร์

์

๔/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๖๙
นายวิรัตน์ ปานไธสง

๑๓/๖/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๐
นายวัฒนา ไชยแก้ว

๒๔/๓/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๑
นายสมเกียรติ พิลาดิษฐ์

๒๓/๖/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๒
นายสมาน ปุริธรรมเม

๒๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๓
นายอุทิศ ทิพย์สุทธิ

์

๑๑/๖/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๔
นายกิตติศักดิ

์

มูลประจบ
๒๒/๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๕
นายธรรศธร น้อยหลานเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๖
นายณัฐพงษ์ ชัยจันทร์ ๕/๒/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๗
นายอวยชัย ถวิลรักษ์

๓๐/๘/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๘
นายหัสนัย ชัยชนะ ๒/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๗๙
นายทองคำ ปราชะโต

๒๙/๑/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๐
นายคำพุก ทุมซะ

๒๐/๕/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๑
นายบรรจง ธรรมคณา

๑๓/๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๒
นายอนุชา บัวประกอบ

๒๑/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นายครสวรรค์ ศรีนุกุล

๑๘/๑๒/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๔
นายประกัน อัปการัตน์ ๖/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นายธันวา สิทธิพิสัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นายเกรียงศักดิ

์

พรมภักดี
๒๕/๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นายศิริศักดิ

์

มีที
๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๘
นายนฤพงษ์ พันธุ์ดวง

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๘๙
นายวิชัยญา ชมภูวง

๒๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๐
นายราชันต์ มาธิสุทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๑
นายสง่า ธานี

๖/๑๒/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๒
นายกฤษอนันต์ อาภรณ์

๑๒/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๓
นายภานุพงศ์ ภูเงิน ๒/๓/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๔
นายสมศักดิ

์

เรืองศรี ๔/๓/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๕
นายณัฐพงษ์ เมฆวัน

๒๙/๙/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๖
นายปรัชญา ชมชืน

่

๔/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๗
นายเพชรเจริญ ภูแดนไชย

๑๒/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๘
นายวิทยา พันธุ์ฉลาบขาว

๒๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๐๙๙
นายเอกชัย สุพรมวัน

๘/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๐
นายศิริศักดิ

์

นุพันธ์ ๒/๒/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๑
นายภูดิก โคตะวงษ์

๑๗/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๒
นายสมชาย พิมพ์ประไพ

๒๗/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๓
นายณัฐพงษ์ ศรีสุหา

๒๒/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๔
นายอาทิตย์ สุโพธิทอง

์

๑๘/๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๕
นายคฑาวุธ ฤทธิรอน

๒๖/๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๖
นายไพจิตร สิงหศิริ

๑๓/๗/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๗
นายสังคม สุทธิแสน

๑๔/๑/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๘
นายบุญทัน สุทตะมิตร์ ๔/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๐๙
นายกสิณสุ บุ่งหวาย

๒๘/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๐
นายเอนก สารีโส

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๑

นายเอนก โทแก้ว
๑๙/๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๒

นายสิงหาญ คงสมบัติ
๒๘/๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๓

นายสนัน

่

พูลชัย
๒๗/๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๔

นายสาโรจน์ อิงตระกูล
๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๕

นายทวีศักดิ

์

น้อยยะ ๑/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๖

นายนิกร แก้วมณีชัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๗

นายวีรยุทธ แสงสุข
๒๓/๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๘

นายกฤษฎาพงษ์ พิมพา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๑๙

นายชนาทิป พันชนะ
๒๗/๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๐
นายฉัตรชัย ยุนิลา

๒๙/๓/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๑

นายประนัย ธรรมวิเศษ
๑๘/๗/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๒

นายอ้วย เดชชมภู ๒/๔/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๓

นายธีระพงษ์ บุญเข็ม
๒๐/๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๔

นายนคร บูรณ์พรม
๒๕/๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๕

นายปฏิวัติ ศรีโจมรัก ๕/๓/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๖

นายปยะณัฐ ผาทอง
๒๓/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๗

นายวีระ ชืนนอก

่

๑๑/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๘

นายณัฐพล ปญญาใส
๒๗/๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๒๙

นายสมใจ จันทะพล
๓๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๐
นายอภิชาต ศรีวรหา

๒๑/๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๑

นายทิปกร โสภาพรม ๕/๓/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๒

นายนะรอง พรหมเทพ ๓/๘/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๓

นายสาคร ปาระมี
๒๔/๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๔

นายอภินันท์ คุณจันทร์เถือน
๓๑/๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๕

นายมานิตย์ เรือสุวรรณ
๑๕/๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๖

นายพงศกร พลนามอินทร์ ๘/๒/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๗

นายทินกร สุระปอง ๓/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๘

นายพิชัย ยางศรี
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๓๙

นายวสันต์ วงศ์รัตน์
๑๐/๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๐
นายเรวัต เจริญยุทธ ๔/๓/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๑

นายวีระชัย เชืออ่อน

้

๒๒/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๒

นายรันดอน ชัยแสง
๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๓

นายธนพล สีตือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๔

นายศิริชัย ประดับแก้ว
๒๒/๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๕

นายปริญญา อุปมนต์
๒๘/๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๖

นายยุทธพงษ์ โฮมชัย ๗/๒/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๗

นายสุนัย สถิลวัลย์
๑๔/๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๘

นายจิตติ แสงตัน
๒๐/๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๔๙

นายดนุพล ดีอันจัน
๒๔/๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๐
นายณัฐวุฒิ กาบบัวลอย

๑๙/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๑

นายสมหมาย ศรีกันทอง
๑๔/๘/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๒

นายสถาพร ประสาร
๑๕/๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๓

นายทวนชัย มะลิลา
๓๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๔

นายคงศักดิ

์

มิพัฒน์
๑๖/๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๕

นายนิรันดร์ ตุ้ยนาเพียง
๑๗/๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๖

นายสุนีย์ ชัยมูล
๑๗/๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๗

นายสนัน

่

โยธาภักดี
๑๑/๗/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๘

นายภุชงค์ มาลาศรี
๑๔/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๕๙

นายไพบูลย์ ออมชมภู
๒๓/๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๐
นายณัฐพงษ์ คำชนาม

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๑

นายมนตรี โสภาพ
๑๗/๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๒

นายเศรษฐวัฒ วัตร์ภัยรุณ
๒๕/๒/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๓

นายจรูญ สิงห์ครุฑ
๑๒/๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๔

นายอานันท์ แสนประสิทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๕

นายแสงสุรีย์ เวียงสมุทร
๒๔/๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๖

นายฉัตรชัย ไกรยรัตน์
๑๓/๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๗

นายเฉลิมพงศ์ นิตย์วัน
๓๑/๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๘

นายอวยชัย มีชัยโย
๑๐/๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๖๙

นายศิวกร เกสร ๑/๙/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๐
นายวรวิช ศรีธงชัย

๑๙/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๑

นายพงษ์ศักดิ

์

อินเพ็ญ
๑๓/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๒

นายสุรวุฒิ พาณิชชัยยันต์ ๑/๑/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๓

นายธัชชัย ยอดถา ๕/๙/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๔

นายเกรียงไกร พรมภักดิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๕

นายจิรศักดิ

์

แสงมณี ๖/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๖

นายเก๋ วงศ์สุวรรณ ๕/๑/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๗

นายรังสรรค์ เพชรกอง
๑๗/๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๘

นายสุเมธ อำนวยผล
๑๖/๓/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๗๙

นายนิพนธ์ ทำประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๐
นายประพันธ์ เหล็กเข้ม ๖/๖/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๑

นายพชรพล แสงลุน

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๒

นายถาวร ชัยเลิศ
๑๓/๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๓

นายพรสวรรค์ ลีสี ๖/๓/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๔

นายสมควร ทับแสง
๑๖/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๕

นายสมใจเพชร พุทธชัย
๑๒/๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๖

นายจักรกิช ขันธ์เขต
๑๖/๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๗

นายชัยมงคล แสงสุภา
๑๖/๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๘

นายกฤษฎา พุทธกลุ ๓/๗/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๘๙

นายสุระศักดิ

์

ไชยสาร
๒๑/๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๐
นายคำพัน บุญชิ

๑๒/๔/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๑

นายจรัญ พลทะรักษา
๘/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๒

นายศิริยศ ศรีระษา
๑๔/๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๓

นายดาวดวงเด่น เจติปา
๑๓/๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๔

นายมานะ พรชัย
๒๔/๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๕

นายประครอง สีสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๖

นายปรีชา หนาแน่น
๒๒/๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๗

นายผาภูมิ บุญชูวงศ์ ๓/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๘

นายปรเมศน์ ทันแล้ว

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๑๙๙

นายอาทิตย์ รานอก ๑/๑/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๐
นายแพงมณี วิไลวงค์

๑๒/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๑
นายตุ่น พรมมิน ๕/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๒
นายสุข กองศรี

๒๗/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๓
นายบารมี หลวงราช

๒๙/๘/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๔
นายคิน คำพิลาวงค์

๑๙/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๕
นายธนโชค ชัยะวง

๒๗/๔/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๖
นายบอม ประเสริฐ ๘/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๗
นายวรรณยา บัวลอย ๘/๔/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๘
นายณรงค์ วงหาริมาตย์

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๐๙
นายพชร หมันพลศรี

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๐
นายขรรค์ชัย สัสดี

๑๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๑

นายอนุชา ศักดา
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๒

นายธรรมนูญ พิทักษา
๑๐/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๓

นายอิทธิฤทธิ

์

สีแดง
๓๐/๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๔

นายวรรณบูลย์ เสงียมศักดิ

่ ์

๘/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๕

นายสุรชาติ อามาตย์มนตรี
๒๗/๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๖

นายสมศักดิ

์

บัวเข็ม
๑๓/๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๗

นายชัยยุทธ พาลานาที ๓/๙/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๘

นายคำผู นามรส ๘/๓/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๑๙

นายธงชัย บุรมโคตร ๖/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๐
นายอุทัย ทัพสุริ

๒๓/๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๑

นายวุฒิชัย ทบวงศรี
๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๒

นายจิรเมธ สิงห์สัตย์
๑๗/๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๓

นายเฉลิมชัย พิมพ์พา ๑/๓/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๔

นายสาธิต โกสุมภ์
๒๑/๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๕

นายทรงวุฒิ เดือนไทสง ๕/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๖

นายโสภณ ไชยเจริญ ๑/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๗

นายสาคร กองณรงค์
๑๐/๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๘

นายโชติธรรม นวลสำลี

๑๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๒๙

นายชัยยศ จุคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๐
นายวีระชาติ แหลมฉลาด ๘/๑/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๑

นายฉัตรชัย จอมศรี
๑๑/๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๒

นายขุนดร ดีลูกชาติ ๙/๑/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๓

นายสุรชัย จันทรมนตรี
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๔

นายอดิศักดิ

์

ทับทิมไสย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๕

นายวัชรินทร์ บรรพจันทร์
๒๓/๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๖

นายโก๋ สมฤดี
๑๕/๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๗

นายทินกร ผาตะนนท์
๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๘

นายประสิทธิ

์

พะปะเสน
๑๔/๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๓๙

นายสมจิตร เหมือนสิงห์
๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๐
นายศราวุธ คำผาสุก

๑๑/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๑

นายมานพ ครอบบัวบาน
๑๖/๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๒

นายมนตรี วิชัยโย ๓/๑/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๓

นายจิราวัฒน์ อนุศรี
๑๒/๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๔

นายดนัย ไทยโยชน์
๑๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๕

นางสาวนิตยา พรมรินทร์
๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาวประยงค์ ชูเชือ

้

๑๐/๑/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๗

นางสาวสุพรรณี ศรีเชียงขวาง

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาววราภรณ์ สุราชสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวคำพริว

้

ขันทะวงค์ ๔/๔/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาวจารุวรรณ ดวงดี

๒๒/๑/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาวจุฑามาศ บุญชิ ๒/๑๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๒

นางสาวนุจรินทร์ สิงห์เทพ
๒๐/๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๓

นางสาวทองจันทร์ วงษ์บ้านขาว
๒๑/๗/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาวพรพรรณ ทิศชมภู
๒๔/๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๕

นางสาวพัชราภรณ์ โคกโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๖

นางสาวใหม่ สิงห์สุข
๖/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๗

นางสาวสุภาวรรร คมขำ
๒๔/๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวจุฑาทิพย์ มหัศจรรย์
๒๘/๓/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๕๙

นางสาวณัฐริกา ศรีจะศักดิ

์

๓๑/๘/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๐
นางสาวณัฐนรี คำคุ้ม

๒๑/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๑

นางเพ็ญศรี ราชบุรมย์ ๕/๙/๒๔๙๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาวศัณศนีย์ พุทธิวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๓

นางสาวสมพร อินทะจินดา
๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวโตบี

้

หนูบัวลีวัน
๑๔/๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๕
นางสาวทิพย์วรินทร์ แดงวิจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๖

นางสาวสุดารัตน์ โคตรชาดา
๑๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๗

นางสาวสมปอง ชาลีมาตย์
๑๕/๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๘

นางสาวประภาพร เครือวัลย์ ๕/๙/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๖๙

นางสาวสกุณา แก้วธรรม ๔/๑/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวไอซ์ มิตรภาพ ๗/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวษรอุทิตย์ วงสาราช

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๒

นางสาวนนท์ธิดา ศรีภิญโญ
๓๑/๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวพิม เซียงซาว ๗/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๔

นางสาวก้อนคำ สินเจริญชัย ๕/๗/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวพุทธชรัตน์ ทรงกลด
๒๖/๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๖

นางสาวสายฝน สาริมาตย์
๒๑/๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวพันธมิตร พงษ์สวัสดิ

์

๗/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาวปราณี การเร็ว
๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวเกศสุดา แก้วศรี
๑๖/๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวไพลิน สีต่างคำ

๔/๑๐/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๑

นางสาวปวีณา อนุภวาลย์
๒๖/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวดวงใจ กันดี
๒๓/๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๓

นางสาวแก้วตา พรมผุย ๔/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๔

นางสาวลูกศร พุทธเสน

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๕

นางสาวพัชรินทร์ สุขรมย์

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๖

นางสาวรำไพ มะลิดิน ๕/๓/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวบานเย็น เจริญยุทธ
๖/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๘

นางสาวยุลดา ตันนารัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๘๙

นางสาวปาน ไชยวงค์
๒๕/๓/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวฐานะธรณ์ ณิฐิกุลธนาทรณ์

๑๔/๑/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๑

นางสาวอึง

่

ไม่มีนามสกุล
๑๐/๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๒

นางสาวคำ บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๓

นางกองคาย จุลปาน ๙/๗/๒๔๙๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๔

นางเล็ก ดวงพระจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๕

นางสาววิลัย บุญกิง

่

๕/๓/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๖

นางสาวมลษวรรณ เทียนแย้ม
๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวเพ็ญสุดา สุริยะเพ็ญ
๒๒/๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๘

นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ
๓๐/๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๒๙๙

นายอาคม ชลเพชร
๑๑/๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๐
นายณรงค์ ชืนตา

่

๖/๑๑/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๑
นายประสิทธิ

์

ทับหิรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๒
นายวุฒิชัย สุขะ

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๓
นายธงชัย ปองกำจัด

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๔
นายสุขปญจพล กุญชโร

๑๘/๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นายดำเนิน ม่วงผุย

๒๒/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๖
นายจุมพล อุทัยรัตน์

๑๘/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๗
นายบุญส่ง จันทะหงษ์ ๑๐/๖/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๘
นายคาวี มิตรรักษ์

๓๑/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๐๙
นายขวัญชัย คงนอก ๖/๒/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๐
นายสมชัย เหล่าโก่ง

๒๕/๙/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๑

นายเสรีย์ คุณมัง

่

๑๖/๖/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๒

นายวรวุฒิ พรมแสง ๘/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๓

นายคมสันต์ มาตย์สมบัติ ๔/๓/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๔

นายรณชัย โปร่งมณี
๑๙/๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๕

นายแพงตา จันทะวง ๒/๖/๒๔๙๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๖

นายธีระวุฒิ สีหะไตร
๑๕/๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๗

นายทรงธรรม บุนนาค
๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๘

นายธนกฤต วัฒนกูล
๑๘/๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๑๙

นางสาวกนกพร ภูสีทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวกมลชมภู เทพนิมิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๑

นายกฤษดา หล้าอินตา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงกัญญ์วลา เหลาทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๓

นางสาวกัญภัค ดำรงศ์พงไพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๔

นางสาวกาญจนา ยืนนาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๕

นางสาวกานต์ธิดา จันทะวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๖

นายกิตติพงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๗

นายกิตติพล บุตรสา
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๘

นางสาวกิติยา ตันตะสุทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๒๙

นางสาวกุลสตรี แก้วสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๐
นางสาวขวัญมนัส ขัติยะเนตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๑

นางสาวจงกลณี สูงขุนทด
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๒

นางสาวจณิสตา ขันแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๓

นางสาวจตุพร ณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๔

นางสาวจริญญา อุณารักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๕

นางสาวจันทร์ฉาย แสนยัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๖
นางสาวจิรชณาภรณ์ ชายทวีทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๗

นางสาวจิรนันท์ โพธิชัยเลิศ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๘

นางสาวจีรนาฎ กันหาชิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๓๙

นางสาวชฎาพร พันธ์หนอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงชฎาพร สูตรสุคนธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๑

นางสาวชนันดา โสดามรรค
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๒

นายชนาธิป พันธ์สมศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๓

นางสาวชนิษฐา ขจร
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๔

นางสาวชลลดา สุวรรณมาโจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๕

นายชัยมงคล ตาตะมิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๖

นายชาญวิทย์ สุระถิตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๗

นายชินวัฒน์ ดอนขัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๘

นางสาวชิโมน่า พรมกรุง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๐
นางสาวชุติมา ตันนารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๑

นางสาวญาณิศา ขจร
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงฐาปนิตตา ธนะชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๓

นางสาวฐาปนี บาระมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๔

นางสาวณัฐธิดา เมยดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๖

นายณัฐวุฒิ วรจักร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๗

นางสาวณิชาภัทร ต้นลาภเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๘

นายทินกร ขะพินิจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๕๙

นางสาวทิพวัลย์ อุปโคตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๐
นางสาวธนพร ชาภิรมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๑

นางสาวธนัญญา หินวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๒
นางสาวธัญญาภรณ์ พันธศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๓

นางสาวธัญญารัตน์ อินทรขีนี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงธันยพร อุณาสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๕

นางสาวธิดารัตน์ กุศล
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รินทระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายธิติวัฒน์ วิรัสวา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงธิศิริ โพธิบอน

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๖๙

นายธีรวุฒิ นามรส
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๐
นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายนครนพ โยธาทร
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๒

นางสาวนภัสรา ผาทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงนริศรา บัวจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๔

นางสาวนริศรา ปตถาวโร
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๕

นางสาวนลินทิพย์ คุณละ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๖

นางสาวนลินี อินทรา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๗

นางสาวนวรัตน์ โคตรชมภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๘

นางสาวนวลอนงค์ คำสว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๗๙

นายนัฐพงศ์ สารีนันท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงนันทินี ปสวะฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๑

นางสาวนาถาพร เผ่าชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๒

นางสาวนิจวรีย์ ศิริเชษฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๓

นางสาวนีรชร ธงภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๔

นายปกปอง ลักษณิยานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๕

นายปกรณ์ พุดสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๖

นางสาวปณัฐดา เทียมสม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๗
นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๘

นางสาวปณิตา คะเนนิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๘๙

นางสาวปภาวดี อุนทะพา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๐
นายประวิน สุพะมูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงปรายฟา อุตกะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๒

นางสาวปรียาภรณ์ วิเศษสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๓

นายปรเมศ นันทะมีชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๔

นางสาวปทมาภรณ์ ชัยสาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๕ นางสาวปาณัสกาญจน์
ภูดินดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๖

นางสาวปาติมา เดชสุทธิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงปานตะวัน บุญชิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงปยธิดา จินดาวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๓๙๙

นางสาวปยาภรณ์ พิสัยสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๐
นายปุณยวัจน์ วิยะนัดถ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงผกามาส พงษากลาง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๒
นายพรตบดินทร์ สรรพโส

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๓
นางสาวพรทิพย์ นุ่มกัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๔
นางสาวพรนภา นันทะมีชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพรพรรณ ทองอาสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๖
นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๗
นางสาวพรรณิภา หงษ์ศรีทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๘
นายพัฒนกร ทองพระจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๐๙
นายพิพัฒน์ สักภู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๐
นางสาวพิมลวรรณ อ่อนเค

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๑

นางสาวภัณฑิลา นายกชน
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๒

นางสาวภัณพิลา เอือวัฒนะสกุล

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๓

นายภาณุพงศ์ อินธิศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๔

นางสาวภาวิณี นำใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๕

นางสาวภาวิดา ศรีสุนทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๖

นายภูริภัทริ

์

คูริพรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๗

นางสาวมนัญญา มูลอามาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๘

นางสาวมลวิตา สุวรรณรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๑๙

นายมหรรณพ แสงจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๐
นางสาวมัทนา คันธรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๑

นางสาวมาริษา น้อยยะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงรวิสรา แข็งกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายรัชกฤช จันทร์ทำมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๔

นางสาวรัตติกาล ศิริจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงรินลดา ไกรคูที
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๖
นางสาวลัดดาวรรณ สิงห์ดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๗

นายวชิรวิทย์ จุลโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชัยหาฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๒๙

นายวรจักร ดวงจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาววราภรณ์ ยิงพิมาย

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๑

นางสาววริศรา ริยะบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๒

นางสาววันวิสาข์ ชัยอามาตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๓

นางสาววิจิตรา อรชุน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๔

นางสาววิไลวรรณ ชุ่มทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๕

นายวุฒิพงษ์ พัฒนาศูร
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๖

นายศตวรรษ แสงรุ่ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๗

นายศรัณย์ พันธ์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ พันธศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๓๙

นายศาศวัต ตาตะมิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๐
นายศุภวัฒน์ แสงวงสา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๑

นายษมา อ่อนสงไกร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๒

นายสมใจนึก หลาตระกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๓

นายสวิช ลิมมณี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๔

นายสหพร สุทธิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๕

นายสิทธิกร ผาทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๖

นายสิทธิชัย เปษาโก
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๗

นางสาวสิรินันท์ มณีชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๘

นางสาวสิริภัทร เนาวรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๔๙

นางสาวสิริวรรณ นิลเกตุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๐
นางสาวสุชาดา นามูลตรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๑

นายสุทธินันท์ พานิพัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๒

นางสาวสุธาสินี สิงหทองกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๓

นายสุธีรพันธ์ นันตะวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๔

นางสาวสุนิศา เฉียบแหลม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๕

นางสาวสุนิสา ศิริมงคล
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๖

นางสาวสุนิสา เชิดสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๗

นางสาวสุพรรณษา ผาทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา พารา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๕๙

นางสาวสุพัตรา สุริวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๐
นางสาวสุพิชชา มาลัยอุทิศธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๑

นางสาวสุภัสสร ตันนารัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๒

นางสาวสุภาพรรณ เรเรือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๓

นางสาวสุภาวดี ดวงแสงพุฒ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๔

นายสุระพล พงศ์ษากลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๕

นางสาวสุริยวรรณ ถันชนนาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายอดิศร วงค์จันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายอธิเชษฐ์ รัตนมาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๘

นายอนุวัฒน์ โพธิราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๖๙

นายอภิสิทธิ

์

พุทธิรัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๐
นางสาวอรปวีณา ปตานนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงอรยา ณ หนองคาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๒

นางสาวอรอนงค์ คำม่วน
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๓

นางสาวอรัญญา ทุมรัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๔

นางสาวอัครวจี ศรีไสย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๕

นางสาวอัยลดา นะแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๖

นางสาวอาภาศิริ ศิริกิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๗

นางสาวอารยา สิงห์จันทึก
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๘

นางสาวอารียา หลาวทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๗๙

นางสาวอารียา โพธินักขา
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๐
นางสาวอินทิรา บุญเคน

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๑

นางสาวอโนชา พะกะยะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๒

นางสาวอ้อย ภูกัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๓

นางสาวเกศราภรณ์ เตนากุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๔

นางสาวเกษสุดา ทิพยสุทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๕

นางสาวเกษสุดา สุมารสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายเกิด สำนักบ้านโคก
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทพาพิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๘

นางสาวเพชรชมภู โคตรชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๘๙
นางสาวเสาวลักษณ์ รังษีกาญจน์ส่อง

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๐
นางสาวเสาวลักษณ์ เครือวัลย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๑

นายเอกชัย หนูมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๒

นางสาวแม็กกี

้

ราชวงศ์ษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๓

นายโยฮัน ชัยณัชวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๔

นายไชยวัฒน์ แวงวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แวมประชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายกรณพัฒน์ คำพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงกรรณิกา เล็กอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายกฤษฎา คำโต
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงกัณธิกา เคนคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ชมจอหอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายคณิต บุญรวม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงจิรนันท์ เชิดทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายจิรภัส กุณารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงจิราพร ถมวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงจิราภา เทียมสุนทร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ กอเซ็ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุขพรหมมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงชฎาพร แสงไผ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงชมัยพร ทะวงษ์ศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายชลชาติ อินทสุทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายชัยชนะ สาริมาตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงชุติมา สกัดกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงชุติมา เรียบร้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงชไมพร จันทร์สุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ พิมสอน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีสวาท
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงณิชา สีวัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงณิชา หุตินนุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงดวงพร โยธาทรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายทินกร มีทุกดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายธนทัต ปานสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายธิติ นาคอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายธิเบศ พรมกุรัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ สงคราม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ เอียมแสง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ โคตพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงนัฐดาวรรณ อัดฮาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงนัทพร ยาตาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงนันทนา ราชนิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส โพธิดู่

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงนันนภัสร์ ปยะพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงนำฝน ดวงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายบุญพฤทธิ

์

ดวงวงษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงปริยากร บัวชุม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงพรพิมล อินทสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงพรลภัส สุระคาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ จันแดง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงพิราวรรณ จันทร์พรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ จันตะนี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายพีรวัตร บุทสี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายพุฒิพงค์ ทิมสอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายภูมินทร์ วงค์จำนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายภูมินทร์ ศรีสุภักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายภูวดล เทียบอาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปนแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงมลาพร สุพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายยุทธนา หลวงชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงรัชนี ชิณภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พิลึก
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี แพเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายวรัตถ์ บูชากุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายวรุตม์ พัดเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงวันวิษา พุทธลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายวิษณุ พังขันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงศริมน ช่างยนต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงศิรินญา วรไกร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายสรวิชญ์ ดวงวารินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงสิรภัทร ทุมจิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา หมันพลศรี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา แสวงศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสุณิศา จงเพิมกลาง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ อ้วนนุราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายอธิปไตย สุทธการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายอภิวิชญ์ สีกะมุท
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายอรรณพ บุญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายอำพล กาญจนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ไชยลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมสอน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงกมลเนตร นามสง่า
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกรกนก ชุมเสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงกรกนก ดงพระจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายกฤตนัย บุญเหลียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงกัญญาภัค คุณวัฒนาพร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายจักรพงศ์ รัดสีทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงจันทร์ธิการ์ แก้วพุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงจันทร์วิภา เนตเทศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รมสมบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายชนะชัย ไก่เครือง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงชมพูนุช ฆ้องเล็ก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงชลธิชา นิลทร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายฐิติพล ทันหาบุรุษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงณปรายฟา แสงราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ถมสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายณัฐพล บุญที
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ฝายขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายทวีชัย อันทะผลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายธนดล ธงชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายธนธรณ์ สิงห์ราชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายธนภัทร สิงหะมาตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ วรจักร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงธมนวรรณ ริระบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายธีรภัทร อึงพวง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายธเนศ ธรรมมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายนลธวัช ศิริเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงนัฐทิชา อุณาสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายนิติพล พันธ์เทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงนิศากร ยาตาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงนำฝน เย็นเสนาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายปฏิภาร บรรเทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปณิดา แก้วนิล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ รัตนเสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงฝน เดชบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพงศพัฒน์ หัสสา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายพลิศร ไลทเนอร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพสิษฐ์ ขันตีสพังหลวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายพัทรพงศ์ แก้วดวงตา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพันธวัช พันธุเกต

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิกุล ชาวชายโขง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ ติหะปญโญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ จันเทพา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงพิมายรัตน์ ติหะปญโย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายพีรพงศ์ คนชม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายพีรพงศ์ เคนภักดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายภูวิน สุนาวาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายยุทธพงศ์ชัย เทศทำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายรณกฤต เกิดอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ศิริปะกะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายวงศกร ศรีลัดดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงวรรณ์นภา มหามาตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ชิณภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงวริษา แก้วชิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงวิภาดา อินทะพา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ บัวชุม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศรียะภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงสุธาสินี ชีวพฤทธิกุล

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา เนาว์แสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงสุมิตรา เตนากุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายสุรชัย อุดามาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายอธิชาติ พรมโคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอธิติยา ทิพชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายอธิวัฒน์ บุลาตานัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายอนุชา มาสงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงอนุสรา ผาสลัด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พิศัลยกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยศวิบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงอัจฉราพร จันทร์เสนีย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงอินทรา วันทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ กะมุตะเสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หนองเปด
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงเกษแก้ว สุวรรณปด

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายเศรษฐสิทธิ

์

พันจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายเอกนรินทร์ โพธิแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงกนกพร มาลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายกฤษฎา มะลิดิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ปโย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธชัยยนต์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายกันต์ธีร์ อดิศัยเผ่าพันธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายคมศักดิ

์

ชัยอามาตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีสุโย
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ พลยะมาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงชนิสรา ถมปทม์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงชลธิชา มาลัยยะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายฑีฆายุ วงค์คำภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายณรงฤทธ์ สีหาวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทรชัยโรจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายณัฐพล มณีสวาท
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายณัฐพล ยาตาล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีเขียว
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามาก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงดวงดี วงษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายทนากร สีมืด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายทักษิณ ยอดประทุม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายทัศน์อนันต์ วรรณพฤกษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายธงชัย อาจใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงธนัชพร โยทาธร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ หล้าพูน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายนนทพัทธ์ ผลนึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายนราวิชญ์ นิตยรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๖๙

นางสาวนันทิดา สาริมาตย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายปริญญา เชือมบุญมา

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงปานิษา เพ็ชรนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงปาริฉัตร กันดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงผกาวลี ศรีปญหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายพงศ์พันธ์ ทินาพิมพ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายพชร จันโนนแซง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงพรชิตา บรรเทา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงพรทิพา บุญช่วย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายพสิษฐ์ ดวงพรพิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำพัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภัทรภณ ทองถาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายภูมินทร์ ปดสำราญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงรัชนีกร นนทะพิมพ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงรัตนาพร เนาแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงวทันยา สีสังเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุคนธนิยม
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงวิภากรณ์ วรจักร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงวิลาสินี บรรเทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงศศิปรียา พรมโคตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ด้วงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงศิริพร วันทา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายศุภกรณ์ คนซือ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายสราวุฒิ พันจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายสหรัฐ เอียดผักแว่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายสัญญา อังครุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายสายฟา โปตะวัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายสิทธิลักษณ์ พวงทวาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริเพ็ชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา เฮ้าแฝง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสุชาดา อาสนานิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุพร แสงซา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุรีย์พร บุษบา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายอดิเทพ หมันพลศรี

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายอนุชัย คำคุย

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงอมรพรรณ ธาตุวิสัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงอรัญญา โคตรชมภู

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงอริสรา กอมาตย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายอันดา วงค์ศรีสุนทร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา เพียรวาป

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอุษา สาสีรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายเกรียงไกร บุญส่วย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงเกวลิน นันตะริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงเกวลี ศรีษะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงเกศินี อินกา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แทนสมบัติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายเมธา รามประพฤติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายเอกชัย แผ่นลินฟา

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงโยษิตา ผาละนัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๘

นางสาวจารุมาศ เพียรนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๑๙

นางสาวชยุดา สกัดกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๐
นายชัยรัตน์ หลงพิมาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายณัฐพร สีมืด
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๒

นายนพรัตน์ พระสลัก
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๓

นางสาวบุญนิยม สระอุบล

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๔

นางสาวปภัสรา ปนจอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๕

นายปริญญา พัดบุผา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๖

นางสาวปริญญาพร นันท์โพธิเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๗

นางสาวมนัสนันท์ สิงหา
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๘

นายมังกร ไกรดวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๒๙

นางสาวลลิตา ตันตะสูตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๐
นางสาววรนุช บัวสุดตา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๑

นางสาววาสนา เครือเมฆ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๒

นายสิทธิศักดิ

์

แก้วสัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๓

นางสาวสิรินทรา สีไพรงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา พรมมานอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๕

นางสาวสุดารัตน์ โกฏิรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๖

นางสาวสุพรรษา พาภิรมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๗

นางสาวสุพัตรา พิมมาตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๘

นายอภินันท์ สุดวิไล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๓๙

นางสาวอรอุมา ตันนารัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวเพชรัตน์ คำเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๑

นายเอมขจร ทุมรักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงไพจิตร อุปโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๓

นางสาวชมชืน

่

แสงแป
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๔

นางสาวนิพาวรรณ์ หงษ์สีทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๕

นายประกาศิต แซ่บุ่ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๖

นางสาวปนอนงค์ สิงสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๗

นางสาวพรภิมล พระสลัก
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๘

นายพีระภัทร สีเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๔๙

นายรติพงษ์ สาวรีย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวรัชนีกร สายสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๑

นางสาววารุณี ดาโสม
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๒

นางสาวสุกัญญา พรมสามี
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๓

นางสาวสุภาพร ธรรมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๔

นายอดิศร พิมมาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๕

นายอัมรินทร์ วรโคตร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๖

นางสาวกชนันท์ สิงหะมาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๗

นางสาวกรรณิกา อุนทะพา
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๘

นายจตุพล พุทธสอน
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๕๙

นางสาวจารุวรรณ สุรัตนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวจิตติมา โพยมรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๑

นางสาวจิตรลัดดา บุญณะสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๒

นายชยกร ทบบิด
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๓

นางสาวธิดารัตน์ เทวะประกาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๔

นางสาวนริศรา นามสง่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๕

นางสาวนฤมล วิเชียรเพลิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๖

นางสาวนัทชา เอ่ยไฉน
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๗

นายนิพนธ์ รัตนพิมาตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๘

นายนิรวิทย์ คำเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๖๙

นางสาวนุสรา สมหานึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นางสาวบุษกร หัสสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๑

นางสาวปริญญา ทองสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๒

นางสาวรุจีรัตน์ สีหานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๓

นางสาวศศิวิมล พรมกัลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๔

นางสาวศิวพร ศรีสรรค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๕

นางสาวสุชาดา อันทะผลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๖

นางสาวสุภาภรณ์ นารีโภชน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๗

นางสาวสโรชา คำแพงศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๘

นางสาวอนัญญา มินบำรุง
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๗๙

นางสาวอัมพร ประสิทธินอก

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นายเกรียงไกร โสภา

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๑

นายเอกรัตน์ ปนจอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายกัณฑ์อเนก โพธินา

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายก้องภพ พานิช
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายจักรพงษ์ ก้านศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๕ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
มหาฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงจายุรี พยัคชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงจินดาหรา นามบุรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คุณานิล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคธิเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เฉียบแหลม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงฉัตรวิมล อุ่นแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงชริญฎา นิยะนุช
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงชลิตา ริยะบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายชินวัตร เครือคำไหล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายชินาธิป มิงขวัญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายชิษณุชา ฤทธินนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิจินดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายฐากูร มะละกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงณัฏฐิมา อินทะบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐพล สีหานู

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒ พนาลิกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายทินภัทร กะมุตะเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายทิวทัศน์ ตะเภาพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนบดี สืบแวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายธนภัทร โพธิศรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายธนากร นอกตะแบก

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงธัญจิรา พระเนตรรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงธิดา ชาภิรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงธิติมา เตชะกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายธีรภัทร แก้วพิมพ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายธีระพัฒน์ โทอาสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายธีรเดช ดวงอาสงฆ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงนัฎฐา สิริเปยมสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงนันธิดา แซ่โต๋ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงนิชาภัทร มรรคลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายนิศาชล วัจรินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงนุชรา หัสกรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ปญเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงประกายดาว อัครพีรยา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงปรียดา นามบุรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายปรเมศ มาลาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายพรชนก พันทะสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงพิชญาภา บรรดิษฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงมทนาลัย วรสิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงมนชยาภรณ์ โมลาเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาตินิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงมุกดารัตน์ คันธี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายรัตนมงคล ศรีชะนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงลีน่า ยามาดะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายวรินทร พิมดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุระไกร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายวันเสด็จ วงษ์จำนง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงวิภา หมุนโคกสูง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ อุดมขันธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายศจิษฐา พัสนันท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงศยามล สีกระมุท
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงศรัณย์พร กาอาษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประดิษฐบูลณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายศัทธวรรต รู้ด่านกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายศิกวัส คณทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงศิริประภา เตชะกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงศิริพร ศรีสนธิยากุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงศิริพร เดชสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายศิวนาถ สัตบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายสดุดี จันธิราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีผุย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายสรายุทธ เจนเขตรวิทย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงสาธิกา โยธี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายสิทธานต์ มณีมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายสิริศักดิ

์

ถาวรสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงสุดาพร พิทักษ์กุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ติหะปญโญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายเลิศชัย ยุบลเมฆ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายเอกฤทธิ

์

ภูเขา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายไตรงค์ ทองอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายก้องภพ คำแพงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงจันฑิกา วิไลย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงจิราภร พระสุราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมอุนาถ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา บัวพนัส

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายชวกร ศรีสุพรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายณฐพร กาญจนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทินาเทศน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงณัฐมนฑ์ ผมตาล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสมพร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์มหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

ซ้ายสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายทัดชัย มงคลสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๖๙

นายทัพพสาร อุ่มทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายทินภัทร คำเดช

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงธณวรรณ จันทร์หอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายธนพนธ โศภารักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงธนพล โสภาพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๔

นายธีรวุฒิ จันดาวิชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายนพคุณ นามรส
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงนภาพร โยวะราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายนิติพงษ์ พรมภักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๘

นายนิพิฐพนธ์ นามรส
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงบุษบา ภูริศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายปฎิภาณ คุณลมาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายปฏิภาณ ชาพิทักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายพรหมรินทร์ ผาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายรามณรงค์ โคตะเสนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงวรกมล เหมหิรัณยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายวุฒิวัตร ประจิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงศรุตา ภักดิใสย์

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายสมพงษ์ วงไชยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายสหรัฐ ออ่นศรีทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๘๙

นายสิทธิชัย เดชสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล วิภาตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงสุธิดา สังข์ภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีทอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ลาภกิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงนัญชุกานต์ ผาทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงบัณธิตา ถินแดง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงประกายดาว ยาวะระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ประทุมชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๘

นายภาคิน วรรณ์วงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงลักษมี เนตินนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายศิริญา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายสิทธิชัย นันทะเขต

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ พรพูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอภิญญา คำผายจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา มาลัยรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๕
นางสาวฉัตรตรา ลาบโคกสูง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๖
นายรัฐพล สารคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงศรัญญา นอกตะแบก

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๘
นางสาวสิริกัณญา น้อยยศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวอรินญา ศรีจุ้ย

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๐
นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงเปรมฤดี วัตทัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๒

นายจักรินทร์ ระเวงวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๓

นายจิระพงศ์ จันดาวิชา
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๔

นางสาวประภัสสร สุทธิสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๕

นางสาวพิจิตรา ผลานาที

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๖

นางสาวภาณุมาศ แก้วชิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๗

นางสาวสุพัตรา บรรณฑิตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๘

นายอนุชิต นัคสาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๑๙

นายอรังกาฬ เวียงอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวจุฑาทิพ คำจุมพล

๒๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงกชพร พรมหมืนไวท

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงกนกกร ชัยเนตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงกนกนิภา นาตรีชน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงกนกพร คำลือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายกฤต พลศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายกฤษฎา จันทะนาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายกลวัชร บัวผัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีย่อ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงกัณฐิกา อินทะวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายกันตินันท์ ประทุมชาติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงกัลยากร โหรานิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงกานต์สิรี เศษสวย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ราชศรีเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ อาสนานิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ ชาแพน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายกิตติภัทร ปญญาดิษฐ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายกิตติภูมิ แก้วโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงกุญช์ญาณ์ เดชะคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ดวงคำผุย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายคมชาญ หาริกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงจงกลพรรณ วงศ์โสภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงจารวี สีหาสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงจิตตานันท์ ศรีนุกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงจิรภัทร ดวงดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงจิรภิญญา จันดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงจิรภิญญา จูมพิลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายจิราพงศ์ ชุ่มเย็น
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงจิราพัชร ลีสมบัติวัฒนะ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายจิราเดช หัตถวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงจุฑากร หล้าสวย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยอดย้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงชญาดา ภาษาเวทย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงชฎาภา ตุธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงชณัญญา น้อยแสงศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงชนิตา แถวหมอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงชนิสรา แสนสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ปตถา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงชลธิชา มิตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ไหวฉลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงชลนิภา ศศิวิลาสกร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงชลิตา ปตถา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงชาลิสา หล้ากำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณรินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงญาราภรณ์ โฆษวัฒนกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงฐนิดา ฉวีวรรณภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงฐานิดา สีสวยหูต
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายฐิติโชติ บุญสอน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายณภัทร ดวงสิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๘ / ๑๖๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายณภัทร ศรียาภัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงณัชชา พุฒิสันติกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงณัฎฐกันย์ เอกสุนันท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา จินตนานันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ใคร่นุ่นหลง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงณัฐฑพร โคตะวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงณัฐณชา อัควิจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมสูตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงณัฐพร ทิพยธร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายณัฐพล กิจประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายณัฐพล สิริแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงณัฐริกา ชัยทองคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงณัฐริกา รัตถา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี จันทะพิมพ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉันบาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวัตร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรยรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงดวงพร นิลเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายดิศรณ์ สิงห์สุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายทศพร อุดมพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงทักษพร นพคุณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงทิพทิวา แสนทวีสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ขันขวา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงทิวาพร ภูมิพืน

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธงฉาน ธงไชย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายธนกร แก้วลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายธนกฤต นันทะมีชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธนชาติ ขวกเขียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายธนดล ชัยสว่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายธนดล ใจใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธนทัต กาสกูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธนธรณ์ มหาสราวุธ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธนพล ตันสกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ มิตรรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนภัทร แก้วคูณเมือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธนภัทร โคตรชมภู

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ จันทเวทย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ แสนพาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงธนัชญา สิริแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนันชัย ศรีหาชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงธนาภา สีหาบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงธนิดา เฉยเมล์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายธรรมรัตน์ พงษ์ไตรรุ่งเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธัชพล ดีมาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงธัญชนก พิมสอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แหยมตุ้ย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงธัญภัค โภคาพานิชย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายธานินทร์ ใสยสุทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงธารวิมล เพชราวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงธีรดา พรมสูตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายธีรพันธ์ จิตต์ผ่องอำไพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายธีรภัทร ปานิเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ มาลาศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ วรสุทธิพงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายธเนศ ประจันตะเสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายนพรัตน์ วุฒิเนตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงนภัสรา รัตนคุณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงนราพร พรมพุทธา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนลินนิภา นิลเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายนวพล ชุมพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนวินดา อินทะวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงนัฐนันท์ เธียรธนเกียรติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายนัทธพงศ์ โกสิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงนันทกานต์ จันทร์หล่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนันทิชา แก้วมณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ชาวดอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงนาตาลี สเตลเซอร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงนาเดีย เดวีส์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงนิดาพร ผลาจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงนิตยา นามบุรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๐
นายนิติธร วงศ์ภูมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายนิติภูมิ นิติวิธานชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงนิศานาถ พูลเชือ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ปญญาสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงบัวชมพู วงศ์ไชยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายปฏิภาณ คุณะวัฒนกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงปดิวรดา สะวิสัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงปพิชญา อักษร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตรเวทย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายปภาวิชญ์ ธิมาหาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงประติมา โคตรชมภู

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงประภัสรา ศรีสร้างคอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายประสิทธิ

์

เศษฐคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายปรัศว์ พรหมทะสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงปริชญา พรมมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายปริญญา พรหมเนาว์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายปรินทร์ นันทโพธิเดช

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงปริยากร กิจขยัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงปรีดาวรรณ กงนาง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ ดอนโพธิก้อม

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงปาณิศา ปานิเสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงปาณิศา สิงห์มหาไชย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงปานระพี ปติฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงปารณีย์ สุขประสงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงปารีวา อามาตย์มนตรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงปาลิตา บุญเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงปยพร อรุณไพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายปยวัฒน์ รอดชมภู
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายปยะพงษ์ พิกุลทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปยะพร อัฆะรา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงปยาอร สุวิรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายพงศธร ศรีฮาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เรืองสนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายพชธกร ทิพรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงพนิตนันท์ เกิดสุขตระกูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงพรนภัส ชัยอาวุธ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงพรนภา หลอมจันทลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงพรศิริบูรณ์ บุญจู
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงพศิกา วิเศษสุนทร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายพศิน เทพแพงตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายพัชรดนัย เดชสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงพัชรพร ทองขัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายพัชระพล วรคันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สาวิเสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงพัชราภา สมัยงามสิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงพัชรี พรหมมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงพัชรีญา ชาววัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ มีชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายพัทธพล คำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงพาทินธิดา นาคมนต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายพิชชากร ขันธ์ฤชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงพิชญา จุลปาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ขุนพินิจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิลาชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา แข็งแรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงพิมมาดา คิดเห็น
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงพิยดา บรรณารักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงพีรญาภรณ์ ไพรพยอม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายภคนันท์ จันโท
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงภคพร ตุ้มมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายภคพล สีหานนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงภัทรภร เข็งนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายภาณุพงศ์ มณีทอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สะเทิงรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ พลหลง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายภานุวิชญ์ ภูแนบเนียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงภาริดา คงดอนหัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงภิญญดา เคณาอุประ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายมนทกานต์ วีระคุณาพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงมนภัทร โฆษิตธัญญ์นนท์
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทัศดรกุลพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงมัณฑนา โสตะราษฎร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงมุฑิตา แจ่มแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงมุทิตา อินทะปญญา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายรพีพัฒน์ จันทร์สุทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงรัชดา ศรีวิราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายรัฐพล ชัยทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายรุ่งศักดิ

์

อินไชยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ เทพแพงตา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

เหลาทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ สุปะรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายวริทธิ

์

พันตา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายวรินทร บรรพจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงวริศรา บุญเทพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงวริสรา แสงจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายวัชชานนท์ จันทร์โสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายวัชรพงศ์ เรียนรุ่งวิสัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายวัฒนา คชวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงวัลวิสา ดรตะโกน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายวิทวัส ปาแฝก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงวิรัตติญา สว่างโสดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายวีรภัทร ทิพย์สุนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงศศิธร อนุสนธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล วงษาเทพ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายศิรกานต์ ชานนท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ดอนชุม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงศิริรักษ์ รอดบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายศิวกร ศิริกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายศุภกร สุขเสริม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายศุภกิจ สุกทน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงศุภางค์ ท้าวทะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายสรยุทธ โคศรีเพชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสรายุทธ บุญชม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายสหพล กล้าหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายสหรัฐ ศิริศักดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงสุพิชาญ์พัชญ์

พันละเกตุ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงสุภัทตา ตรีรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงสุภัทรา ประคำไทย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา ศรีจันทะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุวิชาดา คำภูษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายหิรัณย์ พุทธวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายอชิตพล มาทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายอดิรุจ สุขเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายอธิพัชร์ กิตเสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงอนันตญา อุปวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายอนุภัทร ตาลอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอภิชัย วาปสิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายอภิชัย อินทสุทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงอรณียาพร โลจันทร์ต๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงอรนิภา ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายอรรถพล พรมพิมพ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

สุพรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงอริยา โพธิเสน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายอัครเทพ ไม้สุพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงอัยรดา ราชเหลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอารักษ์ อาสนานิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายอิทธิพล ศรีษะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงอินทิรา ชมกุหลาบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงอิสริยะ พวงมณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เฟองฟูนวกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายเตชทัต โสรมรรค
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงเนตรอัปสร สอดสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สุขรักษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงเพลงพิมพ์ โคตรชมภู
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายเพ็ญเพชร พลศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายเมธัส นามสง่า
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ พรมรินทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายเสกสรรค์ สาศรีรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุวรรณรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงเสาร์วภา เทียมจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงโชติรส บุญศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงโมนัย เชือสาวะถี

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงไอลัดดา แก้วเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงกชกร ชมภูวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงจันทร์ภัสสร วรราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงตินา อนงค์นาฎ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพรณภัทร ณ หนองคาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงมยุรี ศาลางาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายวีระพงศ์ พรมวาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายเพทาย อินทร์สร้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาวกฤษณา กองเกิด
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๔

นางสาวกัณฐ์ดา เบาะพรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๕

นายกิตติวุฒิ กินเสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๖

นายกิตติศักดิ

์

ธาราวุฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๗

นางสาวกิงแก้ว

่

นันทโพธิเดช

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาวจิรภัทร ภูครองนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๑๙๙

นางสาวจิรยา กองกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๐
นางสาวจิรรัตน์ เทวิง

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๑

นางสาวชนิสรา สิงห์มหาไชย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๒

นางสาวชลธิชา กันยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๓

นางสาวชลธิชา พานารัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๔

นางสาวชลิตา เมืองแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๕

นางสาวชิดชนก จันทะราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๖

นายญาณรุตม์ เรียกศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๗

นางสาวมินทราวดี ไชยนาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๘

นางสาวณริสสา สวัสดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๐๙

นางสาวณัฐติกา ทองประเทือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๐

นางสาวธนพร จันทนัด
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวธนาภรณ์ ศิริเชษฐ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๒

นางสาวธิญาพร กันชะนะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๓

นางสาวธิดาภรณ์ เรลอย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๔

นายธิติพัฒน์ แต้มกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๕

นายธิบดี สิทธิโห
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๖

นายธิรพงษ์ วงษ์ศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๗

นางสาวนงนภัส ปนสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๘

นางสาวนิตย์รดี หลวงสอน
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวนิธิพร พันนุวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๐

นางสาวนินดา วรรณศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวนิภาพร พิมพ์จำปา
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๒

นางสาวนุชวรา วันดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๓

นางสาวปนัดดา พุกสุนทร
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวปนัดดา สิงหาพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๕

นางสาวปนิดา หานาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๖

นางสาวปริณดา พันศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๗

นางสาวปรียานุช สุตตะนนท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวปทมาพร เคางาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๒๙
นางสาวปทมาวรรณ หนูกลาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๐

นางสาวปาณิสรา ผลาศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวปาริชาติ ฉลาดพร้อม
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวผกามาศ ปาระมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวพัชรินทร์ สง่าพล
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๔

นางสาวพัฎฐิณา พรมภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๕

นายภูบดินทร์ ถานทองดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวมณฑิรา สาลีรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวมลฑาทิพย์ สีบ่สาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๘

นางสาวยมล รัตนติสร้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๓๙

นางสาวรัตนา ราชน้อม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๐

นางสาวรุ่งนภา กินเสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๑
นางสาววรรณฐกานต์ ธนาคูณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๒

นางสาววรรณนิภา อินทร์เนียม
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๓

นางสาววรรณเพ็ญ แท่นหิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๔

นางสาววาสนา ใจกล้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๕

นางสาววิจิตรา โต๊ะมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๖

นางสาววิภาพร ตาลหยง
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๗

นางสาววิยะดา โพละกุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๘

นางสาวศิริรักษ์ บุญภูมิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๔๙

นางสาวศุภลักษณ์ ชาวชายโขง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๐

นางสาวสกุลทิพย์ เยาวรุตม์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๑

นายสมพงษ์ สุธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๒

นายสมโภชน์ เคณาอุประ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๓

นางสาวสายชล สิงห์สุริยะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวสาวิตรี เนาว์แสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๕

นางสาวสิทธิพร เคณาภูมิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๖

นางสาวสุกานดา ศรีสุนนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวสุพัตรา พวงสะกะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวสุพัตรา วิลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๕๙

นางสาวสุภากมล มุตตะสัตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๐

นางสาวสุภาพร พอหล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๑

นางสาวสุภาพรรณ วันดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๒

นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๓

นางสาวสุมนทรา โสภาเวทย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวหรัณย์ธนา อุยะพิตัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวหฤทัย ยณีสวาท
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๖

นายอนิรุจณ์ คชวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวอภิญญา โอตาคาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๘

นายอภินันท์ อุปโคต
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๖๙

นายอภิรักษ์ ระมินโท
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๐

นางสาวอรพิมล มหาฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวอริสรา จันทร์สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๒
นางสาวอัจฉราพรรณ อักษรทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๓

นายอัมรินทร์ จันทาคีรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๔

นางสาวอาทิตติญา โยธี
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาวอารียา บุรพุด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๖

นางสาวอารียา รักษาสม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๗

นางสาวอารีรัตน์ แก้วอุ่น
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวอุทุมพร อินทะชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๗๙

นายเกสร สีมืด
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๐

นางสาวเมทินี อินทร์ภูเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๑

นางสาวโสมสุดา ผิววงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาวจินดาวรรณ จันทะวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๓

นางสาวนันทาพร นาสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๔

นางสาวพิกุลมาศ ดอกไม้
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๕

นางสาววรรณณิษา พันธุ์เอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๖

นางสาววราภาณ์ ชาวยศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๗

นางสาวสุธิดา วิรุณพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๘

นายอากร ศิลาอร่าม
๒๓/๐๖/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๘๙

นางสาวปภาวรินทร์ กุนันตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๐

นายศักดิสิทธิ

์ ์

พวงธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๑

นายอนุชัย มหามาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาววิมลวรรณ พลขันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๓

นายพงศธร สุริยะวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มณีแสง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ลินทอง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายกฤษฏา พาลี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงชเนตตี ชืนนอก

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายธนัช เจริญยุทธ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร วรรณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายมีโชค มนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายราชันย์ เมืองเหลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ เหลืองชาลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายวสุรัตน์ เลือนแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงสุภวรรณ พิสัยกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงโฉมสิริ อัครวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายธงชัย พาตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงปนัดดา เลิศลำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงพิมผกา เผ่าศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายวศิน เลือนแก้ว

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายอดิศร จันทะนิตย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงอธิชา ภูมิวัตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงอนันตญา ลินทอง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงอลงกรณ์ ชัยหาฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอังสุมาลี จันทะศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอัจฉรา อิฐจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงกชามาส ชืนนอก

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงกฤษณา ชุมพวงเข็มทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายซันเดย์ วงศ์ตระกูลพิพัฒ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธวัฒน์ชัย พวงพี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงนารีนาฎ จันทะสุทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงปราญชลี ดาวแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปริญญา ชำนาญพนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปริญญา วงษ์นวลตา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ วงค์กะโซ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายพีรพล ติงทอง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงมลฤดี อุส่าห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงรัตนาวดี วิถียุทธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงวรัญญา หูตินุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายสุจินดา พรมอุบล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายอดุลย์ บุนนาค
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงเมยาวีร์ วิเศษบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๒

นางสาวกัลยรัตน์ เทียมพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาวกุลลธิดา อุตตะมะบาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๔

นายนราธิป โปตาเวทย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๕

นายทนงเกียรติ

์

สนองพัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๖

นายกฤษณะ เสียงเสนาะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๗

นายวรรณชาติ สุขเสริม
๒๘/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๘

นายพลธวัช ไชยมงคล
๒๐/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๓๙

นายอาทิตย์ พรมโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๐

นายศิริชัย มูลทาทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๑

นายณัฐนันท์ จันตะนี
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๒

นายจีรศักดิ

์

กัติรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๓

นายเจษฎา ประเวณิจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๔

นายจารุเดช กาญจนสุนทร
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๕

นายสุวิชา จันทเวทย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๖

นายมนัส นาตาล
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๗

นายกีระวัฒน์ ยอดอุดม
๒๙/๐๖/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๘

นายกิตติศักดิ

์

บุญจู

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๔๙

นายพิษณุศิษฏ์ บุรณะสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๐

นายเอกพงษ์ พิมพ์ศร

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๑

นายทวีพงษ์ หอมดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๒

นายประภาวิษณุ์ มานะเสียว
๒๕/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๓

นายวีรพล คำด้วง
๓๐/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๔

นายวาทิต พรรณนากูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๙ / ๑๖๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๕

นายศุภกิตต์ สุทธิสาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๖

นายวัชรากร สมเพ็ชร
๑๘/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๗

นายธรรมนูญ วงค์อุคะ
๒๑/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๘

นายอดิศักดิ

์

คิดเห็น
๑๐/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๕๙

นายศุภรัตน์ พรมมา
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๐

นางสาวขวัญทิพย์ สนธิรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๑

นายศิวกร พรมขันตี
๐๕/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๒

นายณัฐวัตร สมแวง
๐๒/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๓

นายนาวิน ผาลิโน
๑๒/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๔

นายพสุวัฒน์ พุทธศรีนนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๕

นายสุนาวิน ศรีทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๖

นายนิติพงษ์ ใสสว่าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๗

นายศิริศักดิ

์

ศรีหนองโคตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๘

นายสุริยันต์ โพธิใต้

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๖๙

นายอนาวิน พิณพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๐

นายธีระศักดิ

์

บุตรสาระ

๒๑/๐๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๑

นายอภิวัฒน์ อรรคราช
๐๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๒

นางสาวกมลทิพย์ แสนศิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๓

นายนิมิตชัย ขุนดีคล้าย
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๔

นางสาวปทมา ศรีชัยมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๕

นางสาวสุวิภา บุญชู
๒๗/๐๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๖

นางสาวอัมพิกา ถาวร
๓๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๗

นางสาวจีราภรณ์ นครเขต
๒๔/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๘

นางสาวพรพรรณ จันตะนี
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๗๙

นางสาวศิริลักษณ์ แสงบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๐

นางสาวศิริรัตน์ นะสีทะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๑

นายจิรศักดิ

์

คำภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๒

นายธนพนธ์ ก้อนจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๓

นายธวัชชัย เหมือนสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๔

นายพงศธร คัณทะสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๕

นายภาณุเดช วงษ์หาเดช
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๖

นายศิวะ ปอมสุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๗

นายศุภชัย เตนากุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๘

นายปวรพล โซ่ไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๘๙

นางสาวธนาทิพย์ คำภูษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๐

นายพีรกิต นาลุน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๑

นายจีรัฐติกุล โมรัษเสถียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๒

นายณฤดล ชัยชะนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๓

นายอนันทวัฒน์ โพธิดู

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๔

นายอภิรัฐศาสตร์ ชินคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๕

นายณัฐภัทร ยิมเอียม

้ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๖

นายนากร ศรีหาจร
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๗

นายนภดล ทุ่งหลวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๘

นายเขตตะวัน ประทุมบาน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๓๙๙

นายนิรันดร์ คำนึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๐
นายวรุณเทพ สมบัติมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๑

นายสามารถ ตงพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๒

นางสาวธนภรณ์ โพธิศรีเรือง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๓

นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๔

นางสาวปนัดดา โพธิสละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๕

นายสิทธินนท์ คัสเตสี
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๖

นายเอกวิทย์ จันทะวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๗

นางสาวศานตมล บุปผาดาษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ พุทธิวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๐๙

นางสาวชนัญธร ทิพราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๐

นางสาวทิวากร เหล็กกล้า
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๑

นางสาวพัดชา แซงราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๒

นางสาวรุ่งนภา บุรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๓

นางสาววิภาดา โกศิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๔

นางสาวสิรินันท์ คำสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาวสุกัญญา ด้วงศักดิดี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๖

นางสาวอาภาพร พังหาบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๗

นางสาวเต็มฟา ปดถามัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๘
นางสาวเบญจมาภรณ์

วงศ์ดำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๑๙

นางสาวสุพัตรา สัสดีจูม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๐

นายธนากร จันทะราช
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๑

นางสาวปรมาภรณ์ แสงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๒

นางสาวพิมพ์ชนก บัวหลวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๓

นายพิสิษฐ์ พฤทธิพหล

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๔

นายภูชิน เพ็ญสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๑ / ๑๖๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๕

นายศตวรรษ ตาราษี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๖

นางสาวอรัญญา นามวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๗

นายอำพล สุทธิจักร

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๘

นายนพพล สีหานาจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๒๙

นายณัฐวุฒิ ไพรฤกษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๐

นางสาวสรินยา พลภูมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวอภิญญา ทิพย์สุทธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงกฤษณา พ่อหนู
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงจอมขวัญ แสงสุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ นิลเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายจิรายุธ สุขทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พละคร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงทิพย์วารี ชมพูวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายธนโชติ ศรีวรรณภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายธรรมนูญ เวียงอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงประไพพร พลเยียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงภัณฑิรา อ่อนพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงภัททิยา อ่อนพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คิตรโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วอุ่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายสุขสันต์ พรมมีพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงสุนันดา จิตพัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงอรปรียา ไชยแสนทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเข็มพร สุขภูวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงไอรดา กองสีนนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงกุลธิดา หล่าไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงจีรณัฐ สีหาสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ น้อยเมืองคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี อินจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายทินกร เวชะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงนภาพร นิลเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงนันทิพร ทูลฉลาด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงบันฑิตา พาแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ธานี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายประวิทย์ ชัยรินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายพัชรพล สีชัยชนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงภารุณี รวีอร่ามวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงลลิตา พรมสุมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๕

นางสาววารุณี กาเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายวุฒิชัย กัณทิศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงศศิธร โพธิพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชร์ภูมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุนิสา ฟูมบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงสุพรรณษา จิตพัฒน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงอพิชยาภรณ์ นาพิสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา สีลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงอาภาพร พิณรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทรเดช

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายคชา แสนสีมนต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมมีพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชายันติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์ตาผา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงญาดา ทรัพย์นา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี นิลเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงทิพยเกษร อินทะขีณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธนพร ประมวณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายธนาดล เคณาพิมพ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงธนิษฐา คำม่วน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายธิติ เพชร์ภูมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงนริศรา คำบุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงนันทิชา บุญพา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๘

นายนิมิตรศักดิ

์

เทพศรีเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนิยะดา หลาบกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงบุษบา โพธิสาราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงปภาวี กุลวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายประภัสสร โพธิพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายปญจพล มีบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชินพาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๕
เด็กชายปานประดับ หาบุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายพัทธกร พิมูลชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดงคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายภาณุพงศ์ พินตะพาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เฉือยกลาง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายภูวดล จันทร์สอน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงมณีวรรณ สิงวร
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงยุพา วรคันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงวรรณนิภา วงษ์หาริมาตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงศศิชา จันทร์สุรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายศักดา อ่อนพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงศุจินธรา คำผะเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงสมปรารถนา

ทองนพคุณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงสร้อยสุดา แก้วอุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายสหรัฐ พินตะพาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสาริศา เชิดทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา หิมวันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสุรเชษฎ์ ทิพย์เสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงสุวรรณา เมยดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ทุมรัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายอภิเดช มุลสุภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ กุนเสน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงอรทัย โคตรโสภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายอาคม พนาลิกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายอิติพล เชือคำจันทร์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายเจษฎาวุฒิ กำแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ทิพเสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๓

นางสาวกนกพร พูลนาถ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๔

นางสาวกัณฑิมา ผารือคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๕

นายชินวัตร เทียมคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๖

นางสาวฐิติพร นามภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๗

นายณัฐพล เมยดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๘

นางสาวธณันญา มะลิตะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๒๙

นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงนำฝน สีลือ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๑

นางสาวปติมา ศิริษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงปาลิตา ต่อปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๓

นางสาวพลอยวรี อุปกา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ โยธวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาวภัทราวดี ชัยรินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงรวิวรรณ ผิวสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๗

นายฤทธิพล โคตะวัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายวาริช หารราชา
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๓๙

นายวีระพงศ์ อานาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๐

นางสาววีร์สุดา โคตะวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวศุทธินี วรรณรุณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๒

นายสหรักษ์ กุลวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พันภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวสุพัตรา แก้วสะอาด
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๕

นายสุพิชิต ใจแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวอภัสรา มูลคาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๗
นางสาวเพชรนรินทร์ อุปกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๘

นางสาวไอรดา ชัยเนตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาวกัลยาณี ชินพาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๐

นายกิตติพล ชินพาด
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๑

นายจรูญ อินตารัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาวชลดา รีพรหม
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๓

นายชินวัตร พรมวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๔

นายดนัย เดชนระสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๕

นางสาวดวงกมล นิลเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๖

นางสาวธิดารัตน์ จันทรเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวนฤมล นำใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๘

นางสาวนันทิยา ทูลฉลาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๕๙

นางสาวนาตยา พรมวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๐

นายนิติกร ศรีวรรณภูมิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๑

นายประพันธ์ ราชบันดิษฐ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๒

นายปยะชาติ นามวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๓

นางสาวปนมณี อ่อนสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๔
นางสาวพรรณิกาญน์ แก้วอุ่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๕

นางสาวภัทรจิรา โคตะวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาววิลาสิณี นำใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๗

นายศรายุทธ วัจรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๘

นายศุภกร วงศ์ศรีวอ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๖๙

นายสิทธิพล สืบสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๐

นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิทรง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๑

นางสาวสุพิชญา สีไสย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๒

นางสาวสุวิมล เกษนัส
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๓

นายอดิศักดิ

์

หาบุญมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๔

นางสาวอภิญญา น้อยบุญมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๕

นายอภิวัฒน์ วังสีโก
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๖

นายอภิสิทธิ

์

หล่าไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๗

นายเกียรติศักดิ

์

มาตะเสน
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๘

นายเกียรติศักดิ

์

โคตะวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๗๙

นายเลิศชัย โสภากุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๐

นางสาวไพรสุดา หาบุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๑

นางสาวกนกวรรณ อุปรีย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๒

นางสาวขวัญจิรา จินจันดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๓

นายคริษฐา นาวะบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๔

นางสาวจิรารัตน์ ราศรีใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๕

นางสาวชนิสรา ไตรยางค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๖

นายณรงค์ศักดิ

์

ประมวณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๗

นายณัฐพงศ์ ไตรยางค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๘

นางสาวณัฐวิภา สามารถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๘๙

นางสาวณิชาภัทร ศรีจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๐

นางสาวทิพวรรณ พิมพเคนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๑

นางสาวนุสรา โพธิสาราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๒

นายปญญา ผาทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๓

นางสาวพราวพิราช มาตเสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๔

นายวัชรินทร์ ทองประเทือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๕

นางสาววารินทิพย์ ทับแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๖

นางสาวศิวพร ผาทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๗

นายสรรเสริญ พรมจักร
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๘

นายสรัล นิลเกตุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๕๙๙

นางสาวสุนิจตา แก้วอุ่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๐
นางสาวสุมิตา ไชยเสนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๑

นางสาวอภิญญา แก้วอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๒

นางสาวอรวรรณ กุณเสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงชลิตา วงค์ตาผา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงนราพร จำปา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายพีรวิชญ์ โคตะวัน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายวายุ อัปการัตน์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงอุ้มบุญ คันทะศรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายเกรียงไกร วิเศษสุนทร
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงชนาภา ชาดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงณิชา อุดามาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงนิยดา สัจธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงพลอยพัชร ชัยสาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงพาณี บัณฑิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา อาณารัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายศุภณัฐ์ สวาทวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายกันตินันท์ อุปรีย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษสุนทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายบรรณวิชญ์ กิณเสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงปาราวี สุตตะนนท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายพีรพงษ์ ผาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสุรพศ ชาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะนาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนกงพลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายตะวัน ศรีเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายทศพร จวนสาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธนโชติ วิตะบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงปวีณา สุพรมวัน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายพงศภัค มะธุผา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงพัชรพร ภูมิวัตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงพัชรา จินดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ พิริยะสุทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงรุจิรดา แสงสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงรุสนีนา พระไกรยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงศุกัลยา ผาทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุธิมา สมัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอรปรียา ยาตาล
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงอรพิมพ์ เขียนเขว้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงเกวรินทร์ เคณาภูมิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา โพธิศรีงาม

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงนิศริญณ์ สีสร้อยพร้าว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีดารา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงปยดา ชาพิทักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงปอกกี

้

วงศ์ภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงอรปรียา ปนโท๊ะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงเปรมวดี ตีเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายเลิศชัย พลนวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงชลดา นพเก้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงชุติมา พินาพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงญาณิศา วรวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงณัฐพร บุญพาด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนภสร โพธิทอง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายสุมิตร มาตสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงหฤทัย เขียนเขว้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงอคิราภ์ ผาทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายอชิตพล กินเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายอนุภัทร ศรีจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มาปาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงเมทะนี สิงห์เหิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงกัณฑิมา ชาพิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงจินตนา ชัยพัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงชนิณี เดชบุรีรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ นันตะวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ นันตะวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงปยะดา ทีทองแดง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงพรรชวรรณ สีหานาจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงพิศมัย แก้วท้วม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงวรรณภา สิงหาราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสกุณา ผาทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสมิตา กิจกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๒
เด็กชายสิงห์ประเสริฐ

เทพพะเสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงอินทิรา ภูนำพอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายกฤษฎา บรรณารักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงชลิตา ศิริเชษฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงณัชชา ไม้แหลม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงดรุณี ชัยพัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงนวรัตน์ สูญฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์เสนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงพรธิดา พิริยะสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงพรมพร ศิริเชษฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูมิวัตร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายศิครินทร์ จันทะนิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงศิริพร มะหะพันธุ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พิริยะสุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ตีเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกาญจนา สายจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา พฤติรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เคณาภูมิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริเชษฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนริศรา นามด้วง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงปริศนา ประวรณา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายปติสรรพ์ สรรพอาสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงพิจิตรา กุนเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงมนตรา ไม้แหลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จันทะนิตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวรรณวลี พรมโคตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

วรวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายวุฒิชัย ปญญาทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศุภากร ยุนิรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายสุชาครีย์ ศรีพลพา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงสุพัณญา จันทะนิตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชาพิทักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายอดุลย์ ศิริเชษฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่าฝายผดุงวิทย์
วัดปาโพธิปญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงชลธิดา ประเสริฐสังข์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายชาตรี แก้ววิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงพรศิริ ทีทองแดง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ มาลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายวิทยา วงศ์มา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายเจษฎา โสมากุล
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ โรงปตถา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงนภสร คำส่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายนัทธชา จีรัญญากุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายวีรภัทร เหมุทัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ศรีษะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงอนุสรา ภาดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงอริสา พานอุ่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายเฌอมันต์ หล้ากาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายจารุพงษ์ จันทร์สุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายจิรทีปต์ ธาตุวิสัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายชาญมงกุฎ ไขศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ดงนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ โคดกระพี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายสหรัฐ หอมจู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอนุภัทร ภูเด่นผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุคต

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายจิรภัทร นามสุโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปตถานะ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายณเรศ เทศศรีเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ เจริญใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงทวิชา สุทธิเสน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงทิพยฉัตร ศรีวรสาร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร กิติอาษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายนพชัย นิลละคา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนริศรา ชินวงศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงปณฑิรา ศรีแก้วต่างวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายพรเทพ มะลิวรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พลขยัน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เจติปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายวรภพ จำปาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงวิจิตรา แก้วสีโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ธรรมฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายสัณฐิติ ธรรมฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายอนาวิน ศรีทรงเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอภัสรา กิติอาษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายอภิวิชญ์ อาริสาโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายจารุเดช ศรีพนม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายชนวีร์ คำแพงเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายกนกพล คำแพงเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธนโชติ รูปสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายธีรภัทร บุญเลิศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายพรพจน์ ศรีวงศ์ษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายภราดา ชาภิรมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงภัคจิรา มาก่อ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา นิลจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงกานต์ชนก ขาวประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงขนิษฐดา เข็มปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงณัชชา พรมราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายทัศกร ปทุมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนพล โคตะวัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายธเนศ พันม่วง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สันเต็ง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงรัตนาวดี มุลศรีสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายรัตนโชติ ผาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายวันนา ทักสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงวารุณี พันจุมพิง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายวีรชิต จงหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอนุพงศ์ โสภาใต้
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายชนะชล เมยดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ กุนเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายณฐชล วงษ์คำหาญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรากฏผล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายธีรธร สีลือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงนิกษ์นิภา ศรีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงนิพาดา หาญราชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายศักดิดา

์

ทักสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายศุภกรณ์ โคตะวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายสมปราชญ์ อินทิสาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายอติชาติ บานสะอาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ เกตคำขวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายชวลิต อินทะปญญา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยเมืองคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ชายันติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายนวพล สุขขัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายบัณทัต จงอบกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงปณิดา พาติกะบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายพีรภัทร วัจรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายภัทรดนัย ชายันติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ นิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงรัตนกร ศรีจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองใบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงวรัญญา สุตตะนนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายศรายุทธ คล่องดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็ชรภูมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายสาธิน พาลจรัส
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธุ์อำมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บานสะอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายยุทธิชัย สิงหาชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงจันทิมา ปญสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายจิตติ พินธุวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงจิตติญา นิลเนตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงชไมพร อินทาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงญานิดา สิงห์รัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายดนุพร พรมขันตี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงทิพวรรณ สิมมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงพลอยมณี ชัยกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายศตวรรษ มีมาดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงศิริพรรณ สีหะรักษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงสวรินทร์ คิมหัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงอนัญญา นาโง้งสุขา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงอภัสรา พันธ์สระคู
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงอินทิรา สายสา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายเจษฎา สุรมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โยคันชัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายธนกรณ์ มณีสว่าง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายธรรพ์ณธร สีไพรงาม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ พรมสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงประติภา แสนอุบล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายพิรศุฆฆ์ พุนานิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงลลิตา สีหะรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงศศิประภา โยคันชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุชาวดี แผ่นทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ โคตะอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงเกษร ติงรุ่งเรือง

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงเจนจิรา อาสนานิ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายเอกวินท์ อุยพิตัง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายขวัญเมือง พรหมสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงขวัญเรือน ปนตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงจินตนา ภูมิเพ็ชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงณิชาภา แช่มผักแว่น
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธนกฤต พาพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงธิติพร ภารการ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ราชไมตรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงนิติยา สิงหเสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายปรีชา ชัยวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงรอยพิม ตรีราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงวริยา สามแปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงศิรประภา จันทะบาล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงอธิชา พะวรรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายเตชินท์ น้อยคำดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายจักริน วัจรินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงจันจิรา สนธิรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงชัชฎาพร พานารัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายชินวัตร ศรีจุ้ย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายดนุพล บุตรสักที
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๔๙
เด็กหญิงประภาวรรณ

สุราชสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายภูชิต พุ่มพวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวนิชา หลวงสี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงวรียา สีอ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายวิริยุธ กาวนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิวนาถ สีกมุด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายศุภกฤต อุยพิตัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายอดิศร เรืองบุปผา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สินธะสุทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายเอกภพ สาลีพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปาฝาง วัดชุมแพ  

นค ๔๔๕๙/๑๘๕๙
เด็กหญิงกาญจนาภา ใยปางแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงจิรกานต์ บุตวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงจิลาภัทร ชิดเชือ

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายชานนท์ บัวผัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงชิษณุชา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงช่อทิพย์ คงงามขำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บูรพากุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงณัฐธิชา โชคเฉลิม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงดุษิตา แม่นหมาย
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธนกร พรมโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธนกร วิตะบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายธันยา ตันนารัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงนภัสรา ชัยเสนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงนิรดา พนารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงนุชสรา พรหมโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงปภัสสร จิระเกษม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงพรนภา แก้วเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงพิมลดา ชาภิรมย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายภาณุ ศรีจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายภูวดล สงครามมะลิ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ตันนารัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายวิทวัตร เขือนพงค์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายวีรภัทร เวียงคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายศตายุวัล ใจขาน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอภัสรา บัวผัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอันธิกา ชัยเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงอัยลดา รอดสาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายเกษม ทะวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายไตรทศ สิงห์เสนา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายชญานนท์ เครือทองศรี
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงกชกร ชัยสาลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงกาญจณา ชัยอามาตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายจิรครินทร์ น้อยคำดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงชณัญญา ตันนารัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงฐานิดา ศรีสุระ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุดไชยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายธนาลักษณ์ บัวแพง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

บรรณารักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงนันทนัช ชมภูน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงนันทนา ชำนาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายปาราเมศ ภานุรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายพงศกร พรมโคตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงพิมชนก สุนทรชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายภควัฒน์ ตันนารัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เมืองจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายสิทธิพล กินเสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายอนุวัต ปดชาพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายพุทธรักษา อันลูกท้าว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายกิตติธัช ช้างทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงกิตติยา มะไลพวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงกีตาร์ วรคันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา ประจันเต
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงจิรัชญา หล้าโสภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายชัยชนะ พฤฒิสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายฐิติกร สุนทรชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐทิชา สุวรรณดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายธนกร สุพรมวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายธีรภัทร ศิริเชษฐ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงนัชชา วรวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายนัทธพงศ์ สุนทรชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงนันทนา ชาภิรมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายนิธิกร จันทสุรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา ชินพันธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงพรนภัส วัจรินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงพรรณพษา แท่นหิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงภคพร อินทะนนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายศักดิษรณ์

์

นิยะนุช
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงสุจิตรา บรรณารักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงสุภิญญา มหาเสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงสุมลฑา ลือดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายอรรถพล กลีบผะกา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายอาทร แก้วเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงเกวลิน พรมโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายบิกเบริด

๊ ์

รามศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงปาณิสรา พรมโคตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงปยะนุช ชัยอามาตย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายพิชิตชัย ภานุรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายวชิราวุธ ขจรธัญญารัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ บริหาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงสุนิษา สอนบวบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายอิทธิพล บุตราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

บุตราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงเนตรนภา พรมดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายเอกรัตน์ ตันนารัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา

วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายปญกรณ์ เนืองจำนงค์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหลาทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงเนทิตา ต่างโอษฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา

วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายกฤษดา เหลาทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา

วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงวาสิษฐี ศรีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา

วัดศรีบัวบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ตราชู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ พรมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงฐิติพันธ์ แก้วมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ อนนตพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายธนา สีบ่อ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงพรชิตา บุตรคร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายพีรพล ราชโยธี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทะราช
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายภังค์ภิภัทร อ่นคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายสงกรานต์ เสนามงคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงสิริยากร วงหาจักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงสุชาวดี วงค์ตาหล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุภาพร จันบัวมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงอรวรรยา สำราญชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายเจษฎาพร รียะวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โคตะเสนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายกิตติชัย กุลชาติชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายวุฒิชัย จิตต์ลำจวน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายศิวกร นามรส
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงอัญชลิกา วงหาจักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พันกิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายจักรกฤษ สุริเพ็ญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาวประนิดา ฉันทมิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายยุทธนา เสน่ห์ดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงสายรุ้ง จันทะราช
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายอนุชา ดีหมืนไวย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายอภิชาติ ศิริแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายเดชา ฤทธินนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๗๙

นางสาวกนกวรรณ กิจประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๐

นายณัฐวุฒิ มณีทร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๑

นางสาวนิติยา จันทราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๒

นายพันธกานต์ แก้วมณี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๓

นางสาวภัณฑิรา มณีทร
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๔

นายมนัส ทุมรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๕

นายวิฑูรย์ ผงอ้วน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๖

นายศิลา นามรส
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามรส

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายเข็มศร บุตรคร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๘๙

นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงกิงฟา

่

มณีทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายจักร์กีร สุทธิจักร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายธนโชติ พรมวังขวา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายธวัช เนตะเทศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงนันทิดา สุขเสริม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายภูมิพงค์ ริยะบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวศิน ใจสว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงศศินิภา พิลาเทศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ ไชยะสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุชาวดี พันทะสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอุศณิษา ชมภูนาวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงเกวลิน สุริสาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงกรพิน หงษ์อาจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายกฤษณพล โกสุม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา สิงหาชม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงขณิตฐา จันทร์สา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ส่องโสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายณัฐนนท์ พาลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธนาธิป ฉัตรมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายนนทวัฒน์ นามบุรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายปยวัฒน์ บุดสีสวย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงลักขณา นามนัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงวิจิตรา พันธ์เพชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงวิชชุดา อินทะราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ราชสีมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายศุภชัย นันบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงสุทัดตา ลีวงค์ษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายสุรทิน สุขดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายอนุชา วงศ์ใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินทะนิล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงอรณี ประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายเกริกไกรวิทย์ ปททุม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายกิตติชัย โจมสติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สุโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายณัฐพล เดชหามาตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ รักขะเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายธวัชชัย ริยะบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายธิปไตย สุวรรณแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ศิริเพ็ชร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงปฏิมา กันดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายพิชาวุธ ชาภิรมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ เอาหานัด
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิแผลง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายอรุณกรณ์ มอโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายเอกพล เตนาวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร โลหิต
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายธีรพงศ์ รัตขะเสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๘

นางสาวนรมน อุยพิตัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชัยรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๐
นายมงคลชัย พิลาชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายวิญู พรมภิภักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายอธิราช โคตรตาแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ราชาภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๔

นางสาวจิราวรรณ โพธิบัณฑิต

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

โคตะวิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายณัฐ์พัชร์ นันท์โพธิเดช
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายทรงศักดิ

์

สีดาชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายธินวัฒน์ วงหาจักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายบริพัฒน์ ภัทรเสาวภาคย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพงค์ภรณ์ ตันนารัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๑

นายพงษ์เพชร กันนารัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายภาณุเดช สุระวิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายศุกร์นิมิตร จอดนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ขาวขำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๕

นายรัฐศาสตร์ โยทาทร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๖

นายชัยพิสิษฐิ

์

สมศรีกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงปลายฟา วรคันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทิสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงพิทยา คันธรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงวรัญญา บุสบา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายชยันต์ คุณากาล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงดวงหทัย สุวัตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายปฏิภาณ สุวัตร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงศศิประภา เสนาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายสุพจน์ โปตะเวชย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงอธิชนันท์ ดวงเดือน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายเจษฎา โลกานินย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงกนกพร จันทร์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โคตรโสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงชลลดา ขันธแพทย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงทิพรดา สีหามาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายพิทักษ์ เดชไกร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ หารมนตรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงญารัฐดา ทองละมุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายทิตภูมิ หาริกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายพงศ์เทพ ทองชมภู
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายโกศัลย์ สาสีรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายธนากร วงค์ประชุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายพัลลภ สีกะมุท
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสรินทร แก้วพินิจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงกาญจนาพร แสนสี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา ทองชมภู
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายพิสิฐ กิจติกาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงศศิประภา พรมเขจร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายกฤษฎา ดวงขันเพ็ชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายคมสัน นิลทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายจอมพล พรมขีน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงณัฐชา ธรเสนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายนัชทภพ เพชรรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๐ / ๑๖๓

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงภูทอง ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงมยุฤดี จุลพิภพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายวิษณุ ถันชนนาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายวีรภัทร วงค์สงคราม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ประชุม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยจิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงกิตติมา ปตะนนท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายจตุพงศ์ ใจสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงจิดาภา โคตะเสนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงญาณิศา มิตรรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายณัฐพล ยามะนันท์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงทรงอัปสร นันทะทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงธนัชชา พลเนตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายธนาวุฒิ พลเนตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ หล้าอุปชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พันเนตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายนนทพัทธ์ แสงเพ็ชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายนราธรณ์ สีหาวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงนันชนี เจนทาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายปญญพนต์ เสนาพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงปยะดา ทองเทพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงพิกุล คำสว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายพิชิต ภานุรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นายกชน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงรัชณีกร ปสวฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายรัฐนันท์ วงค์เชียงเพ็ง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

บุตรมาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงค์ดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงอัญชนิกา ธีระพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ระหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายชัชวาล ราษสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงชุติภา ยศติวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายดุสิต โคตรชมภู
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงปนัดดา พานิพัฒ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายปรีชา โคตรชมภู
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๑ / ๑๖๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายปยวัฒน์ เกษานุช

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุขวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายขจรวุฒิ ปตทะนนท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายคมสันต์ หงษ์สีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วพินิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ สาสีรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายอติชาต ภูตานันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงอาริยา เสนาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงวิรากานต์ เสริมสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีหามาตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงดาระวัน หล้าบุญทัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายต้นตระกูล เย็นหน้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายนทีธร ชัยทองคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพรทิพา คำสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงจีอู คิม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายธีรัช เสริมสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงนิตยา แสนจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายภาณุ ไชยคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวิดา อุดามาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีพนม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายชาคร วงค์ทองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันเทพา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงธนพร คินาพิทย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายราชันย์ โกษารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายสรวิศ สิมมาหลวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายจักรกฤษ์ ตินละ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงชลิตา สำราญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายชาญณรงค์ ดีโพธิกลาง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงพิมนภา อุนนารัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายพีรภัทร บุญชิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายเจษฎา แก่นนาคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ โสภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายภูเบศ ลีละบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงมานิตา อุนทะพา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงรินทร์รดา นิรันดร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงวรัญญา พานิพัฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายดิลก อุณารัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงธัญชนก บุคคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยเลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วพะเนียง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายนุติพงษ์ สังฆะบารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงประภาพร เกตุวีระพงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงประวีนา พรหมวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงพัณณิตา เนาวเพ็ชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายภานุพงศ์ อุดามาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายศรันย์ ปานิเสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงศิริพันธ์ เหล่าศิริวิจิตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายอนุภัทร อินทะชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงอภิษญา มีมาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงอลิศรา ฤทธิจรูญ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงเมลิกา นันทะวง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

โชติโคกสูง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงกัลยกร ตนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ดีนาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ คันธรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงจิระนันท์ พันนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปากะบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงชลิตา ผาวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายญาณพัฒน์ พานิพัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงฐานิดา โพธิเสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงณัฐพร บัวแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายณัฐพล สังฆะบารี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายธเนตร นันทะชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงนวิยา โวหารเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงนัฎฐา เนาวเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายบารเมษฐ์ ปากะบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงปรีญากรณ์ อุณารัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงพิริศา โสภิณธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายพิษณุ มินะสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงมยุรา ปดชาวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงมัณยาภา ยินดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงมาลิสา ปทนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายรพีภัทร์ สลาพิมพ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงรัตนกร ปสวฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงลักขณา พัดชัยสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายสรัล ปากะบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงสุนิตา โอปณนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รัตนะเสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงอังสนา ตลับทิพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงอัชราพร บุญเจิง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายเอกรัฐ คิดกันไว้
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายเตวิช ตันนารัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงณัฐนิชา สารแหวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงมติกา การะพงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายกฤษณะ ตันนารัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายทินภัทร นามบุดดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายธนพล อุปโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงรสริน พินิจเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงวราพร บุสบา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงสุพาพร พานิพัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รัตนะชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงชลดา ปสวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฐรวี คันธเสน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมสี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทะนันท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงทัศนาวลัย สิงหะเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงพรวิภา ปตานนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ เศษชัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายราเชนทร์ ถันชนนาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงลลิตา มินะสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายสิงหา ภูเกตุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสุวนันท์ จันก้อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงเทวิกา นครภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายโชติพงศ์ พันนารัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงกันตพร สรพรหม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทรเกษม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายธนภัทร น้อยหาวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายนพรัตน์ นาวะบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงนันทะนา จันธิราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายปฏิภาณ จันเทพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงปนัดดา พิลาฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายปภังกร นายกชน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายปรินทร ปานิเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายปรเมท ปอมเชียงพิณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงปาริตา โกษารัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายพลพล จันทร์ดาศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงพัชริดา วรรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงพิชาภรณ์ นัทธี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายพิทยะ วิเศษสุนทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงภาวิณี พลรักษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงมรกต ดวงราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงรัมภ์รดา ยามะนันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงฤดีมาศ พรหมเทศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายวชิรวิทย์ พานิพัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายวุฒิพงค์ ขวัญทองห้าว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงศิรภัสสร วงค์คำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายสาโรจน์ โคตรชมภู
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี เยียมยศ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ จันทรมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ปตทะนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายโชคอนันต์ จันก้อน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงจินดามณี สีพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทวีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงชลธิชา โนโชติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ก้อนวิมล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงณัฐชยา เกษฎางศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี นามมนตรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายณัฐพล กันทรภัทร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์สุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงณิชา วงษ์หาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายตะวัน ชัยจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายทินวัต จำปาศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ สินใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงปวริศา วงค์จันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงปานตะวัน อะโคตรมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงภควดี จันทรมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา งามพิศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายภัทรพล โสภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายภูมินทร์ โกษารัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงวรารัตน์ วัตเวทย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายวุฒิชัย ชืนใจ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ คำบุดดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงกรรณิกา โสดาวิชิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงสุจิรา พลเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงสุชานาถ สุริวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงสุภาวิดา พานุรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายอดิศร แหลมเขาทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา ปะเมธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงเจติยา ศรินันท์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงเปรมวดี ชัยทองคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สาริมาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายปญญาภัทร ว่องไว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพนิดา พึงบารมี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายวรจักร์ ยอดอ้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงนันธิดา โยทาทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงหทัยชนก สีหาราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายชลันธร นันทะชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายชัยวาณิชย์ ภาดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายธนดล เหลียมศรี

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายธนภัทร จันทร์ปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายพรรษา อินทร์พรหม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายระพีภัทร ทิพย์ชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงรัตติยา บุญเอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงนภัสประภา เหลียมสี

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายนันทวัฒน์ กิตติการ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงปวีณา บุญมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กชายยุทธนา อุปโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ คำผาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงวัลลภา อุปโคตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายศักดิดา

์

ถินแดง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายเอกพันธ์ พันวินากุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายชยากร พัดแสวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงชลธิชา ผู้บุญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายฐิติกร ศรีหาโคตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายต่อศักดิ

์

โคตรปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๑
เด็กชายบุญประครอง

แสงโสม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงพัณธิตรา ทามาลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงวาริสา หุตะริน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีหานนท์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงอริศรา กุมารสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมืน

่

วัดเทพนิมิตวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงเกวลิน แก้วดวงตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันหอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงธัญชนก วันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คำมัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายจตุโชค ทิพย์สุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงจริยา หัสสา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงจันจิรา นันทโพธิเดช

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายชัยมงคล ชัยพฤกษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงฑิตยา สุภาวัลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุณพฤกษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายธนากร อุปโคตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงธวัลพร ยอดแคล้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายพนมพงษ์ ธาตุวิสัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายภูวดล ภูห้องเพ็ชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายวีระพล แก่นชัยภูมิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงอรทัย สียา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๒

นายอัศม์เดช พรพิพัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอัศม์เดช โคติกาวิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายอิทธิพล จันโนนแซง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงเกวะลิน พลกระจาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชัยสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ วัดพระประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงกัลยานารี วีระศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายกิตติกาย ทองขันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงจีรนุช ราชนิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายนคร สนธิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงประนัดดา ศรีมา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายประพจน์ บัญดิษฐ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายพีรภัทร สหายหา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายรัตภูมิ แวงวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงรัศมีจันทร์ จันจระจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงลลิตพรรณ อุปโคต
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงลลิตภัทร อุปโคต
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายศรัณย์ ราชนิช
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายศาสตร์ตรา สิงหัส
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายศุภกานต์ พันธ์ศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายสรธัญ สีแก้วนำใส
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงสุปวีณ์ จอมคำสิงห์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา รีวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงอารียา เหลาห์รัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายเอกสิทธิ โพธิสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายกวี โพธิทอง

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงกิตติยา วิเศษบันดิษฐ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงนภัสกร บุณณเวทย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงนิโคล โลว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงบุษกร บัณฑิตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายปฏิภาน บุญศรีนาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงปรายฝน ผลนึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงปยพัฒน์ ยุทธหาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสีนาค
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ดงเทียมศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายพีรภัทร ภูห้องเพ็ชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายภูตะวัน พรมเสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงระพีพร โวหาญคล่อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๖๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ ธาตุวิสัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๘ / ๑๖๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วกลมรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุนันทา โสภาเวช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายสุระพัศ ประทุมวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอรัญญา พรหมโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายอสมา ชาฏา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลีละบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจันทกานต์ มาณีทอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายจิระเมศร์ วงษาบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายณัฐพล ชลธี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงธนัญญา สุวรรณโค
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงนุชรา ปองทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงนุสรา บันดิษฐ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงปราริชาติ ธาตุไชย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายปริญญา โสภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงลาวัณย์ ราชนิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายวัธนชัย ไหมพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงสุนันทา นุ่มเกลียง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายสุริยัน โสภาเวช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงอภัชรา ศิริแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงเพ็ชร์มณี แก้วศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายโยธิน อัศวภูมิ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายกิตตินันฑ์ นามษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายจิรเมธ ศีลพันธุ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายลำพูน ชินบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายอภิชาติ ราชนิช
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงชุติภา วิเศษบันดิษฐ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงปริศนา พลเยียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยสัจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุปเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงอริสรา อินทะพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายไชยา มาณีทอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงชลทิชา ศรีสงคราม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายทรรศน ปญญาสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงประกายฟา พุทธลา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงพัชรพร พลพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายพิเชษฐ์ แท่นหิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงวิชญาพร ชาวพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงวิสสุตา โทอาสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงสุทธิดา เกตวิยะกัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายเจษฎา นามวงษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ลีระบุตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงพรไพลิน นาตาล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ นันทะพา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายสุรชัย ศิริมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายอนุพงษ์ งดสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายจิตรทิวัส เดชะกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงชฎาวรรณ เจริญดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงดวงฤดี บุระสาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จอมคำสิงห์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงปุณยาพร ศรีสามิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายพิเชษฐ์ สิงหัส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๑
เด็กหญิงสมปราถนา พรมผัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายคีตภัทร อินทะนิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายคุณานนต์ คุณละ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายจา สว่างบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายชัยวุฒิ สอนนันท์โท
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เครือเมฆ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายนพเก้า กมลสินธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายประสิทธิ

์

นิยม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายวีรชล บูรณะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายสถาพร พันเรือน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงกัลยา สุนทองห้าว
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงปริญญา พันธ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายพงศกร พงษ์รัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงยุพิน สาริมาตย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายสุระนัย บุญณมิตตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงอรนิภา สีทองหล่อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงอริสา สีสมัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงกานติมา อวะดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงชญานิน ศรีหาบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงนุชรัตน์ พรมวงศา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กองเกิด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายพีรเดช บุญมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๓

นายวีรวุฒิ อินทรักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงกนกพร นวลสี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๕
เด็กหญิงขวัญนาบุญ พรหมจอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ ผิวเหลือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนิธิธาดา คำภีระ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายพีรภัส ผาณิบุศย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สังวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงศศิธร เสือปน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงขวัญจิรา เชือจันอรรถ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายจิรพงศ์ สุขสำราญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยึดพวก
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงจุฑารัศมิ

์

สมบัติกำไร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายชัยชนะ อ่อนจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายณัฐกร อินดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงปนัดดา อุส่าห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายมหิศร บุญยืน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เสียงหวาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงศรัณย์ดา พิมพ์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงอรวรรณ รินจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายกอบบุญ คงเอียงชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายธนพล เมืองลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงธนิฐา ฝงไทยสงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนิชานันท์ เดชสัตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายพรมาดี สุขสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายฤทธิชัย

์

อิสิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายวรเชษฐ์ ราดทวี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงวิยดา ฉวีเหลือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงสิริราช สมศรีมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงสุพัชฌา หมู่ศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงสุภาพร เข็มขาว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายสุรินทร์ นามวงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายสุริยา เรืองศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงอนัญญา บุญยืน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงชลิตา นามวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงชัชชญา จิตฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงบุญสิตา ผิวเหลือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงปาลิตา กัณหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงยศวดี ใจขาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายวรัญู จันดาดาล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงสุนันทา แสงจันโท
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา วันทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายเตวิชญ์ ปญญาแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กอหาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายพีรศักดิ

์

เครือเกาะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แสงสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายเจษฎา กัณหา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

บุญนำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงณัฐติพร ผันกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายนนทวัฒน์ คอนกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ปนบัวทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอารญา กลันประเสริฐ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายเทวินทร์ เทพแพงตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายครรชิต พรมดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายดุจประทีป กามะพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายพิทักษ์ เฉียบแหลม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายภานุศักดิ

์

ระหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายวุฒินันท์ แสงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงสุชาวดี คำสีทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เชือหงษ์

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงขวัญฤดี แดนนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ มณีเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงพัชราภา กำพระบาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงมณฑิตา สีงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงราตรี พรมวงษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายศุภมิตร ทองแสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงสีฟา โคธิเสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงสุธิดา พรมเสนา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายคุณาสิน สันทวี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายชินวงศ์ ผ่องแผ้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุนิษา สิงห์ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายอนุเดช สุนันต๊ะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หาริกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงดวงพร โสตลาด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายธรณินทร์ อยู่คง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายธราพงษ์ คงหาร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถนิบแนบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงนันทิชา ธาตุวิสัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายปฏิภาณ อิฐถารัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงประภัสสร บุญใหญ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงพรรณพัชร โคตรชมภู
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายพุฒิเมธ พรหมวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ มวยมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายสิริศักดิ

์

จินดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายสีโห สิงหัส
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายสุวิทย์ จันทะจักร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สาริกา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายกฤติพงษ์ ปนะกาเส
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงกังสดาล บุญใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายคมสันต์ ประคำไทย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงชนิดา พลเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายชินกร นินนามะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงมุทิตา อ่างแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๖

นางสาวณัฐพร พิมลนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๗

นายอนาวิน ระเริง
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงคณิตษร วงศ์อ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงปติยา ห้าวเส็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เรียงสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายคมกริช จิตมานะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงชนาพร เดชฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายชุมพล ทองแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงนันทิชา บุญไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงนิลลดา วงษชาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงปนัดดา อัมฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงปาริษา ธรรมมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงภัคจิรา วิพรมหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายภูริณัฐ ศรีรักษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงยุวรัตน์ ศรีดาพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงวรรณภา สินลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงวิมล ดวงสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงสุชาลักษณ์ บุญล้อม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายแดเนียล ทาร์ทัคนี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงกวินณา ชืนจอหอ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญาเมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายจีระวัฒน์ โสภาพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่อนพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายนครินทร์ ชาวชายโขง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายนที มีโสภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงปรางมณี พลเยียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ สีต้นวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายยงยุทธ พุทธชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายวีระกร สมกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงสาริณี คำดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายอรรถพล ศรีเทพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงกุลณัฐ ดีถาฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายคมสรรค์ เส้นเศษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายชินภัทร โยวะสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปญญาแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงนพรัตน์ เทียงตรง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงปยพร คำพรมมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ใจใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สมกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ตรีเมฆ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เครือเกาะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โคตะมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายเอกณัฐ หงษ์อาจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภมรผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เข็มขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงนฤมล สุขะลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายนวพล เส็งดอนไพร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ อินเสมียน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายนำพุ เบ็ญจขันธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงปวีณา บัวเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายพงษ์ตะวัน พันทิวา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงพรภิมล เหมนิธิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงพรรณชนก รอดดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายพสธร ระวังนาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงพัชราภา บุญเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงพิชชาพร แฝดกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายพิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงพิมพร ขนุนใหญ่
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงพิศมัย ชาวชายโขง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายพีรพงษ์ แสนหล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายพีรพล นวลศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายภทรนนท์ ตุ้มมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงภัครมัย ไชยมงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายภูวนันท์ สุมาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทรเสนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงวัลลภา รอดบุญมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายวิชัย จิปูนาโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงวิริศา จันทร์ศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงวีรวรรณ บุญทัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายศราวุธ แสงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๐๙ เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา
สุไชยะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายศุทธิพัฒน์ มันชา

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายสมหมาย ลาชม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ อินตรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายสันติ วงษ์ยอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายสาคร เจ็กรัก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายสิทธินนท์ จันทุมมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ประเสริฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา บุญเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงสุทธิตา ไชยราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสุนิศักดิ

์

สารบรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงสุพรรณี แก่นท้าว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา ชูสิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายสุริยา บุญลำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงสุวิมล ศรีเชียงขวาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายอธิปตย์ ศรีสงคราม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอนามิกา โอนแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายอภิชาติ กงณะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายอภิชาติ จิตตปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายอภิภัทร มณีรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีต้นวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายอรวี มังมูล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายอัครเดช มาใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มณีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงอัญชิสา อัศวภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายอัยการ อาริยทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายอาทิตย์ นามการ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายอินทชัย ชัยชมภู
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายเทิดทูล มีศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรหมสาขา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายเอกชัย โพธิอ่อน

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายเอกสันต์ รัตนะสิงห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายโชติพัฒน์ ธรรมวงศา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงโมทนา โม้เวียง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์ชัยยา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงกิตติยา เวินเก่าน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงจิณจุฑา ธรรมวงศา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

กระต่ายจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายชนะชล คำแสงผ่อง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงณิภาวรรณ สุทธิรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงทักษอร พูลแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงธนัชดา ธรรมสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงธาริณี สุริวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

จีนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงนิลวรรณ รัตนประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายบูรพา บัณฑิต
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงปยะธิดา เมืองพวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายพงศกร มูลวงศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ คำบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงพิมพิมล อามาตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงรัชนีกร อังคุลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายวรวิทย์ หมืนภักดี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงวริศรา ดุพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายวานุพันธ์ ทูลฉลอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงวิจิตรา บัวเข็ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายวิชัย สิมาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายวิชิตชัย บุญวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงศศิธร สร้างสอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วทะชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายอภิชาติ ดวงมาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงอรพินท์ ขุนใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงอารียา คำเมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายไพวัลย์ ศรีสุธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๓

นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๔

นางสาวจันทรา หมอยาเก่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๕

นายณัฐพล จันทวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๖

นางสาวตุ๊กตา คำแสงผ่อง
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๗

นายทรงพล โนนทัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๘

นายทศพร หนันต๊ะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวธัญญา ภูมิโคกรักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๐

นายนนทนันท์ สุขขีชล
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๑

นายปริญญา ภูปรางค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๒

นางสาวปานชีวา ปลัดพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๓

นายพรชัย พันธุระ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาววาสนา โพสฮาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาววิชุณีย์ ชัยประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๖

นายวิทวัฒน์ แก้วสอนดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาววิมลสิริ บาบน
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๘

นางสาวศิริลักษณ์ โคตรจรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๘๙

นางสาวสมฤดี กองอุดม
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๐

นายสหรัฐ ศรีสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๑

นางสาวสิริกาญจน์ แก้วกำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๒

นายสุทธิราช ต่อฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๓

นางสาวสุพัตตรา วงศษาไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๔

นายสุวัฒน์ นัยสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๕

นางสาวหัทยา เครือคำคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๖

นายอภินันท์ อิมอาจคำ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๗

นางสาวอรไท แก้วตา
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวเรณู นันทะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวเสาวภา ศรีอุดม
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวโพธิชัย

์

ไพวัลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายชินกอน สีหาวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงปภาวี มูลวงษ์สี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายวรชิต นามลุน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงศิริประภา บุญเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายสุจิณ มุลวงศ์ศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายกีรติ สีใคร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายทักษ์ดนัย สรฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายธีรยุทธ รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายภัทร กกเปอย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ โพธินาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายสุจิจักษ์ โตมอญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ภูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลวงศ์ศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายนครินทร์ ทิวาพัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงนิติยา วงสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงพชรพร ทองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงพชรวรรณ ทองคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายภูริวัจน์ บทมาตย์พูนศิริ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงมัชฌิมา พันธุระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวาสนา รัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายศราวุฒิ ถินภูเขียว

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายอรุณ สายทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงเมย์วดี อึงธัญญวัฒนกุล

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ บูคะธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายวีระพัฒน์ รัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายสิทธิพงษ์

์

หาจักร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงอรนภา หัถมาต
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงปญญาพร เบ้าแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายภราดร อาจดำเกิงไกร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายวาสุเทพ พันธุระ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายสิรธีร์ มณีรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงกุศลภรณ์ ศรีคำ
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายธนะชัย เสาวพันธ์
๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายธิเบศน์ พันพิลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงสิริยุภา บุตรเทศ
๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงจิราลักษณ์ สิทธิบรรจง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงชมพู่ พานศิล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายศรัญู วิรุณพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายอาทิตย์ หงษ์มา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายเจฎษดา เจริญศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายศุภชัย มณีโชติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พันศรีทุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๗

นายอภิเชษฐ์ โสภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายชิตพล บุตรโยธี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงณิชา โคตรโสภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงฟารุ่ง นวลคำสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุธิตรา ลาชม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงสุรารัตน์ โคตรมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายกิตติชัย ศรีวิลัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงคัชรินทร์ หัสกรรจ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายชัชพิษฐ์ ดวงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายชัยณรงค์ นนทธิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายภูมิณรินทร์ ทองคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายสุขสันต์ เครือคำคุณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายเจษฎาภร บัวผัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายตะวัน โอษาวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๑
เด็กหญิงนนชยาทิพย์ บุตรสิม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงปนัดดา จันที
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงพลอยชมภู ชนิดชน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงภัทรา สร้างสอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายรัตนะ ชัยวุฒิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายวัฒนา ทิพย์สมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายศราวุฒิ คงมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงสุวนันท์ อ่อนกลิง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอภิญญา ภาษี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายเจษฎาพร หาสอดส่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายคมกฤษ สุวรรณพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงจินตนา นำโมง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงดัชนี ผาริวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายธเนศ วงศ์หาริมาตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงปริศนา พรมมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายพิชิตชัย เบาะพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายมนพัทธ ชาเครือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายรุ่งทิวา นาหัวนิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายเฉลิมบุญ สัตนันท์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายเอกชัย นาธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีอ้วน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายบุญธันวา คำภูมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายพงศธร แย้มศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายภูมิรัตน์ ฟองสาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงมินตรา พิมสอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายวิศวกร คุณความดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายอัครพล บุญผ่องศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ตระกูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ จริงวาจา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงญาณีรัตน์ ดุลสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายธีรยุทธ เคณาอุประ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายนพรัตน์ แก้วอุดร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงปวริศา ผิวเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายวราวุฒิ ศรีอ้วน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายวัชระ แสงสมร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา สารชุม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา คมขำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายกฤติพงษ์ คะเนนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายกฤติเดช คะเนนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงกุลยา แก้วพิลารมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงจันทรัช บทมาตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายณัฐธรณ์ ปลัดพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงดวงฤดี ไชยนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายธนพล สลวยแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงธัญรดา กวนเวียงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายพจนา หน่อสีดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายยุทธพิชัย โชคโสด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายรณชัย พูลแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายวีรภัทร พรหมภิภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงสุธีธิดา มิงขุนทด

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงสุนิตา ดวงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงอรนุช แก้วแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายเดชากูล วงโยธา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพศาลอารยกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายเอกพันธ์ บุญช่วย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายวิสิษฏ์ สังข์วงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงกวิสรา แซ่เถา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงกัลยณัฐ บรรจง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๑
เด็กหญิงกาญจน์มณี หีบไธสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงกุญธิดา อัคขะเศษฐัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นิลเกตุ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงจิดาภา พันเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

พาธุระ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายชนะชิต ธรรมทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายชนะภัย ขันธ์เขต
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายชนาธิป ไพคำนาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงชัญญานุช ดาราศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงหาท้าว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงณัฎฐา ชัยเชษฐา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงณัฎฐินี แก้วบุตรตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงทัศพร งามละออ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายธนากร รินทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายธรรมรังษี ตรวจนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฝายเทศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์สว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมบุญมาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายนพวิชญ์ ประดงจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายปติพัฒน์ พิมพ์ดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงปยะดา ธีระคุณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายปยะพงษ์ โพธิชัยยา

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงพรรณิภา หาญธงชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ รุ่งพุ่มพะเนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายภูธวัฒน์ พานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงมารียา แซ่หลอ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวรพิชชา วงษ์กระสันต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงวรรณิดา เทพาหล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงวริศรา ใจดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายวัชรพงศ์ ยางนามอินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงวันสุกาน อรุณเกษตรโชค
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงวาสิตา คตภูธร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงวิภาวดี จันทร์ดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายศุภมิตร มูลครบุรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงสมฤทัย ธรรมขันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล นาแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือคำเพ็ง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสุภัคร เสาวัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายสุริยัณต์ มีละถาโก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงหนึงนภา

่

บุตรแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายอนุชา ผิววงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำเมืองคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงอริสรา สกุลณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงอันธิกา เดขุนทด
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงอารียา รจนาสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงเกศิณี โทขนาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ผาริโน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายเจษฎาพันธ์ คัสกรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๖๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ มีศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงเมถาวลัย คำมีแก่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงเศรษฐพร ไชยวิเศษ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา ชนะหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา ในทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงฉันทชา พิมพ์โคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงชญานิน ไชยเลิศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เย็นศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายณัชทวี สังสีแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงธนิษฐา ทองดอนพุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงธิดา อุดมมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงนฤมล สิงทิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงนิตยา พลยะมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงวรรณิษา สะสาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงอนงค์ลักษ์ ทุยโทชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายอัครชัย กลยะณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายอัครพล ชาดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เบ็ญจะปก

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๘
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ รัตนพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นันทพล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงกนกอร นันทะเสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไขศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงกฤษติยาพร ครังยวด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายจักรี สาริยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

พันลำภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา หมืนขัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงชลิตา ชาวชายโขง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายชินวุฒิ อังคะพนมไพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วมณี
๐๙/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณบุผา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงดวงฤดี คุณมัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงดาริณี ปุมไสว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายธนดล การาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ดำรงฉายายน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายนครินทร์ คำสุนันท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงบุษบาวรรณ จันดาสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงประนิดา ธรรมวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายปณณธร ไพราม
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายพงษ์พิษณุชัย สิงห์กัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงสุรีรักษ์ แสนโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงสุวดี สมบูรณ์ผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอธิพงษ์ พลสงคราม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายอภินันท์ พันนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายอภิมุข มรรคณา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๔

นางสาวอรญา เทรักษ์ษี
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงอารีวรรณ โสภากุล
๐๙/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ผิวอ่อนดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายเดวิทซ์
อเลกซานโดรวิทซ์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงวรดา ชาวดร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๑๙

นางสาวนิภาพร หวูวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๐

นางสาวสายชล ชนูนันท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๑

นางลีน่า เทศศรีเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงชนม์นิภา มีศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงฐิติมา สมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายณัฐพนธ์ กลมขันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ ใจหาญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายวรวิชญ์ ธิศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายวุฒิชัย พรมมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายศุภกรณ์ บุตรดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงมนทการณ์ สุวรรณรอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ วงษ์พันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายเกษมธานี ทวีบุตร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายเดชสยาม คำสอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายคเนศ อ่อนอวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายชายชาญ อาจอักษร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายปณณทัต บุตรศรีทัศน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ พลทะรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พลทะรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายสิทธิพร ใจนาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกชกร ประเทศสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงปาริศา ปจฉิมบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงพีรดา รอดบุญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงสุชา พิสัยสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายเอกพล คำภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายดนุพล จันทะโร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงปทมวรรณ จันทร์ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายอนุพงษ์ คำบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายพชร สงลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายวีระภาพ รูปสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงอภัสนันท์ แซ่ลี

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายกฤษณะ ปญญาปา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชุยชะโก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงจีรภิญญา ประสาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายฉัตรมงคล เวชยันต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายณัฐพล การินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ คูณจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงปยะมล กองวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงพัชราภา ห้วยจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ กองวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายพันนการณ์ วิชาชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงภาวิณี บุญประคม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ไชยสาร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุวรรณนา ปญญารส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยังอุ่น
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ ไชยรบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส อุ่นใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว

วัดประชาบาล  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี ต่ออำนาจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายธนธัช กุลสอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงวชิรินทรา อินทร์ม่วงไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงวรรณวิสา สาลีงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายวรวุฒิ อ่อนนำเทียง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายจักรภัทร์ ปานเหลือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายธนากร โพธิจร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายยุทธพงษ์ คูคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ แก้ววิเศษ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายอาณัฐ บุญคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายฮัสซัน วงษ์สุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ วัดปาโนนสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายกฤตพล ขันทะเนตร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ มีผึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๗๙ เด็กหญิงกฤษณาพรรณ
วรรณมหินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วคง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายกำชัย ลีระบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายกีรติ สุฒามาตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายฆราวัฒน์ เฮียงโฮม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายจักรรินทร์ พิมสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงจินตนา พิชัยปญหา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายจิรพัฒน์ ปชชาเขียว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายจิราธิป วัฒนาบดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บาลลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ฉันทพจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงชลธิชา เกตสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงฐิติพร สายประสาท
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงณัชชา รักวิชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ค้าขาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงณัฐชนนท์ พงษ์สุวรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ศิลาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายณัฐพล พรมลังกา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

นัทธี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายตะวัน ศรีวรสาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายตะวันชัย อุเทนธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายทักษิน บุญยืน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงทิราภรณ์ เพ็งพิทักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายธนกฤต มณีวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ เจริญดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายนที ศรีสอาด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงนาราญา ยอดประดิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงปราณปริยา พิทักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงปรียาพิมล อ่างคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายปวริทธิ

์

บัวพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายปติพงษ์ ยมนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ อินระวงษ์ศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายพงศธร สูฝน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงพรนิดา ศรีชนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงพัชรา สีนำใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงภัทรานันท์ มีเลข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายภูวดล โพธิบาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงมนทกานต์ พุทธคุณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายวิทวัส พุทธา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ดอนสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี กรทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายสุภศิน เทียนไสย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงหิรัญญา ลุนเสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายอธิพงษ์ วัดโสภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายอนันต์ มณีพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงอพิยดา ฉันทพจน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายอัครเดช จันทร์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายอิสระ อำนวยการ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายเจษฎา ยวกดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา สุขันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงเมรินต์ ทองขาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายเสกสรรค์ ไชยรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายเอกยุทธ ธรรมขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายโจชัวร์ กรีนเวล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงใกล้รุ่ง สมพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายอริยสัจ ยามมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายนภัสกร ธรรมคณา
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงคณิตสร โพจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายฐากูร ขันตี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตะลาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยางชุม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายธนากร พรมปญญา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ แสงหาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายบัณฑิตย์ ภูวนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายภัทรพล โคตรมณี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงศศิประภา พันธ์มหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์ทองอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงสิรินธร ประจิมทิศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายสุรยุทธ์ สูญควงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายอชิตะ มีศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ โคตช้าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๐
นางสาวกัญญารัตน์ นารีรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๑

นางสาวกัญญารัตน์ ราชภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๒

นางสาวฉัตรมณี ทองจันฮาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๓

นางสาวชริญญา นามวิบูลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๔

นางสาวชลธิชา จันทธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๕

นายชานน นมโพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๖

นางสาวดารุณี ใต้เมืองปาก
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๗

นางสาวดาวตะวัน สมปอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๘

นางสาวธนัตตา จันทะโร
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๕๙

นายธนากร มิถานัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๐
นายนันธวัฒน์ พะชะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๑

นายบางแคร์ จันทะนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๒

นางสาวปนัดดา บุญสาลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๓

นางสาวปภาวี สีหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๔
นางสาวประวีกาญน์ เปรมประชา

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๕

นางสาวผุศรานันท์ จันทศิลป
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๖

นายพงศกร เวียงคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๗

นายพงศธร อุทุมพิรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๘

นางสาวภาวดี ภูหัดสวน
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๖๙

นางสาวมาณวิกา สวัสดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๐
นางสาวมินทรา นาประโคน

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๑

นางสาวรติพร สูงสุมาลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๒

นางสาวรัชนี เณรจ่าที
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๓

นางสาวรัตติยากร พินิจมนตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๔

นายวรายุทธ ดวงคำจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๕

นายวราวุฒิ สุวรรณระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๖

นางสาววิลาวัณย์ เรือนแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๗

นายวิวัฒนชัย ไชยสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๘

นายวีระวุฒิ สุวรรณวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๗๙

นางสาวศศิตา พืนสันเทียะ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๐
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ภูมิทัศน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๑

นายสุทธิพงษ์ เทพผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๒

นางสาวสุนันทินี ทิพเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๓

นางสาวสุนิฎา เวชยันต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๔

นางสาวสุพรรษา ธรรมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๕

นายอนวัช นาดอน
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๖

นายอัมรินทร์ โพธิชัย

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๗

นางสาวเกวลิน ประชาราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๘

นายเกษฎา เทพรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๘๙

นายเกียรติศักดิ

์

กองทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๐
นางสาวเจนจิรา ชมแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๑

นายเทพพิทักษ์ ศักดิเพชร

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๒

นายไวธยา อ่างคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

แก้วคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
วัดสิงห์ทองเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายสาธิต ศรีสุระ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
วัดสิงห์ทองเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงแก้วตา สงตะสินธุ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
วัดสิงห์ทองเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงโสภิดา คำมีวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
วัดสิงห์ทองเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงกันยา นุการรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงฐิติพร สุมรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายณรงค์กร จันทร์ส่งแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ กองกูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายดีเด่นดวง บุรวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายธาดา วงษ์สงคราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายธเนศพล แท่นหิน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงนภาวีร์ จอมทิพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงนฤมล พัวศรี

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีสะอาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายปริวรรต เม้ามงคล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายพีรภัทร แท่นหิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงมณฑิรา ทองสะคม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงยุวรีย์ รัตนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงสุชาดา จารุจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ชัยชนะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายอนันต์ อาจหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๔
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกษนัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายจักรี กองวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงจิราพร ทองสอนลอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงชลดา ภักดีโต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ฝายขาว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายธนกร วงษ์แก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงปยรัช อภัยนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงมริสา สอนสวาท
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายวันชัย ละดาไส
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายวุฒิชัย จันดีวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุกรรญา ชัยชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงสุภัทรธิดา ชาวชุมนุม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายอภินันท์ เจริญศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงอรอนงค์ รอบคอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายเอกกวี เจริญศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายกมล ทองอยู่
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายกฤษฎา แก้ววิเศษ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เม้ามงคล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงณีรนุช เหมสังหาร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายธนาพล ไม้แพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายธรรมาธิป มูลละ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงนริศรา หารราชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงบุญญานุช วังสิโก
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงปนัดดา หาญราชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงปยธิดา พิมพ์พา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงพนิดา ยอดจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา วงค์ศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงทศพร เดือทุ่ง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงนิราวรรณ ภูนาเรียง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงสุดตา เหลาทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายเจษฎา วงษาเวียง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายธนากร เครือเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ กุลโฮง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงกุสุมา วรรณวิเศษ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงจันธิมา แซ่ลิม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงชลธิชา สมศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงณัฐกาล ทองเฟอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายธีระพัฒน์ พูนกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายพรสวรรค์ ศรีโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงวิยะดา จำศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายวีรยุทธ พินภู
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงศิลาณี คำภูแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงสายธาร ธรรมโกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายสืบศักดิ

์

ศรีปะโค
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สาวิกัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวงชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ประเสริฐสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทะนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธนากรณ์ ภูนำสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงปนัดดา วงนวนตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงประภัสสร ตุลามาตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงอริสา หานัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายกล้าณรงค์ พรมภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายคมสันต์ พันธ์ดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ หมันจิตร

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงปทุมมา สุขรมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงประการัง ศรีสมวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายประดิษฐ์ ผาด่านแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงพรรณรวี กรีดกราย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพัชรินดา เสมอสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กิงประชา

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงวิลัยพร ดาวยัญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายวิโรจน์ ปดคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงศิรินันท์ โพธิศรีขาม

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงสุนิษา โพธิสุทธิ

์ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงอติมา ดอนบ้านเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขานทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายเอกภพ เหล็กกล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายคมสันต์ ทับกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ กังวาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายชคัทพล รสร่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงชนัญชิดา นครศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ละห้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงทิพวรรณ เพชรกอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เหล่าวงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ หนูซึม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงนันทนา ตุลามาตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงนำฝน นามเกียรติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงบุญทิรา ลีระบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายปญญา นามมาลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงพรนภา กุสโล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงรัศมี เถาเอ็นญวน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ โพธิศรีขาม

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายวีรพงศ์ นาหัวนิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงศรีรีลักษณ์ นาคอก

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงสุชาดา สุดใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับธานี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายสุริยะ สีหาบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์ไธสงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงอัญชนา ชัยโยชน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงอาติยา วิริยะภาพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงอารยา แสงสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ เนินแสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงเพ็ณนภา บุตรปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงแววตา โพธิเกต
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงกาญจนา สว่างสุข
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายกิตตินันท์ สุวรรณรอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจรินญา สมบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายต่อธวัตร์ บัวบาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายธาวิน ชนูนันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงพัชราภา บัวคอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๗
เด็กหญิงศรีวราภรณ์ อินทพาษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุนิศา ศิลาคม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงสุภัสษร ชนมาสุข
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายอานุภาพ สุวรรณรอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายประหยัด ดีขัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายปรีชา กองทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายวิชาญ อำนวยการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงเปรมวดี ศรีสร้างคอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงพัชรนันท์ บัวคอม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา วิลุนละหุย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายเจนณรงค์ อินทภาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวยศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายกริชติกร จันทะศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงจิระนันท์ ชินวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ชาวยศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงธีรดา สุกรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงธีรพร ชาวยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงธีรพรรณ ชาวยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายนาวิน ฝายขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายปรมินทร์ ศรีษาคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงพนิดา อุประ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงรัตนากร บุญทน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงลำพึง ภูทัด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณ์ไกรศร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายอนันตชัย หาวุฒิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายอนันต์ มาตขาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงอุมากร ตรากันดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงเมฆขลา คำใบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงญาณิกา ร่วมจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สุกรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงดาวฐิติ พิสัยพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายปญญา ชาวยศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายพชรพน จันทะศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงพนิดา ศรีเผลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายวิสสุตา ชาวยศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงวิไลพร บรรณารักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาวยศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วนพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงกรรณิกา น้อยยะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงกฤติยา ศรีเผลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร รักษานนท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายกิติกร เพชรใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงขวัญจิต หล้าคอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายนัสทพงษ์ แสงสร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงนิราวรรณ์ ชาวยศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงนิลนภัส ชาวยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงพาฝน ชาวยศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงวันนิภา บุญเข็ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงศศิตา ชาวยศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาวยศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาวยศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงแพรวา พันลำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงขวัญใจ จันทะนิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงคัทรียา ศรีตาล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงจรัญญา ปงคะบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายชินวัตร์ มุริกา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศักเหลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายนันทวุฒ กาหวาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงปณิดา บัวหลง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพิยะดา สีต่างคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาวยศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงมนต์นภา สุกรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงมัทติกา สุกรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๐
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ชาวยศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชาวยศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงเมธปยา มุ่งงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๓

นายจักรพันธ์ จันทะศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงฐิฑาวรรณ สิงห์ทุย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงทิพย์เกสร ชาวยศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สุมาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงบูมรินทร์ ศรีษาคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงปยนุช สุกรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงภัทรจิราณ์ เงินเร็ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงภัทรดา ศรีเผลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีเผลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงละมัย พลพิทักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงวรนุช ศรีจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทระทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๕

นายอนุวัฒน์ อัตรา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงเพลินพิศ รักษาภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริภูวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงนณิศรา อุดคำดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายปฏิพัฒน์ แสนตุ้มทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงประกายมุก เรวัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงพิชญา เจือจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไตรทิพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงศิริพร หัดขุนทด
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายสุรชาติ อินยุก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงอินทราณี วันสิงสู่
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงแพรพลอย เรวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายธนที ชมภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายธีรพงค์ ผ่านแสนเสาร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ มะธุผา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ลาโสภี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงธิดาพร ศรีชมภู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกียงกุลลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ถินมะเฮียว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงศุภาลัย เครือเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายอภิลักษณ์ พิจิตอาจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงเนตรนภา ดอนเพ็ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันติเมธา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงกิงนภา

่

บุญไชยดุ้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายจิรายุ ทาทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงชนาธิป สืบสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงปณิตา อุ่นดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เหียมเหิน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายพงษ์เทพ สังมีแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงพรชิตา นาคะหงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงพีรดา สกุณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายภูรินาท โคกกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายมนัสชัย จิตจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายรัตนพล โมคศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงรัตนวดี พูลสิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายศิริยากร รักเครือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายศุภสัณห์ สวัสดิสิริเดช

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายอาทิตย์ สรศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงเนตรดาว วงเสนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายเศรษฐพล เรืองโอษฐ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงผกามาศ กิติราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงพัสวรรณ เกียงกุลลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงรัตนวดี จำปายง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงอริญา ชัยมงคล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงกุ๊ก ขามพวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงจิราพร คุยลำเจียม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ คำยาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงชลนิภา วงค์คำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงณราภรณ์ สาระบรรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงนาตญา ชุมปลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงปญญพร เกณกาล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายพลกฤษณ์ คำสงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชินโพธิคลัง

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงมุธิตา สืบอนนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงสุนิสา ศิริหลวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฆ้องกระโทก

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำปะกัง

้

วัดทรงศิริพัฒนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงกนกพร สายบุญขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงกมลชนก โยธากา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายกฤษณะ อุผา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงกุสุมา เนาว์ประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงจริญญา ราชชุยแสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ธงไพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงจิณตณา อุตรธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายจิรพัฒน์ พุ่มรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

คุณทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุวรรณบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รอบรู้
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงชัชชลัยย์ สุขเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายชินวัตร พรมโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายธนพล วงษาราช
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายธวัชชัย กำเกียง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

พุทธรักษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงนัฐมล ดำดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงนิภาพร ไผ่โสภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงนิศาชล สอนคำหาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงบัณทิตา แสนเสนยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงปณิดา พิมดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายปยะ ภักดิวาป

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายปยะกรานต์ พิสัยพันธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงปยะดา กำเนิดศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายพุฒิกร พันธ์จำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงภัทรา ชัยสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายภูริภัทร โคตรสงคราม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงรัตติยา โคตธาดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เนืองโคตะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงลลิตา พรมรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายวิษณุ ฤาชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายวุฒิชัย พังทุย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงศิรานุช มาตรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงศิริพร ต้อนโสกรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงศุภาวี พรมวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงสิริญญา ละชินลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นละชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

หานคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายสุริยวิชญ์ อนุสนธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายอนวรรษ ชายสา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงอภิญญา ทองนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายอภิลักษณ์ หากันได้
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายอรัญธัม ธรรมโหร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงอัญชลี มิเถาวัลย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายอัตพล วงศ์ดียิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายอาคม ดีทานิล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา นาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายอาทิตย์ ทองสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายเธียรวิทย์ บำรุงเอือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายเอกราช สิงห์นารายณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงหจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายกรวิทย์ ว.ศิริ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายกฤษฎา สุระแสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายกฤษดา พลศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายกอบกิจ ยาวะระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรจักร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงกานดา สุ่มงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงกุลยา เบียคำภา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงจันทร์กนก ภูกิงเดือน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงจิณภา อาวะสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงจิตติญา ศรีหาโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ธงหาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๕
เด็กหญิงจิรภาวรรณ สร้อยสาวะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ด้วงเคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงจิราพรรณ เดชกุมมาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายจิรายุทธ แสนประสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยิงยืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูวอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา มะณีสวาท
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงชลิตา ตรีวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายชัยชนะ เยก้อนทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายณัฐดนัย แซ่ภู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา คำอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายณัฐนันท์ จันทรขันตี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ปะกิราเค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายณัฐพล แซ่ภู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ อาจคงหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองทับ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายดานุพร งัดสมศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงทับทิม แก้วเกิดมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายทิวา พาจำปา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายธนทรัพย์ พลหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายธนภูมิ มะณีแสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายธนรัตน์ จันทร์ประทัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายธนากร บุระเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายธนากร โยลุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วพรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงนนทิชา สิงห์สุพรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายนรัตน์ โคตเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงนัยนา กองทุ่งมน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงนุชนาถ นาหัวนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายปฎิภาณ โพนธาตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงปณิตา ศรีมันตะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายประณต มาตรา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงประภาภัทร จันท์พันแจ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงปริญดา ลัพตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงปยะธิดา ชรินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงผไทมาศ หลานวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายพงค์ศักดิ

์

อ่อนละมุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพรพิภัทร ภานะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายพลวิสา เปอเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงพัชราภา สีโนย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สนสวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายภัทรชัย ทองมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายภัสกร เพียชิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงภาณุมาศ สาฤาษี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายภานุเดช ชัยภูมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงยลดา ศรีสามารถ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สงสีโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ กลินขจร

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงวนิดา สมบูรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นันเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงวาริน แก้วเกิดมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายวิชิต หมู่วิเศษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงวิภาดา วาจารัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงวิภาดา อ่อนพฤษภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชโย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ กรไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ เหล่าเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายศรัณย์ ศิริกัญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายศรายุทธ บำรุงเอือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงศวรรยา นาถมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สีชานิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงศศิธร วงละคร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงศศิธร สีหอมไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงศศิธร แสนละคร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายศักรินทร์ มูลเพ็ญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายศาสตราวุธ หากันได้
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงศิรภัทร นนท์สุรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงศิริพร เลิศศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายศุภกร คำปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงศุภมาส มูลจิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงศุภษร พลเยียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงสายชล ไชยตอกเกือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายสิรวิชญ์ เค้พวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงสุตาภัทร มณีเทพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงสุธามณี หมันมี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุภัคคภัทร โยธะการี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุริพร ภูหาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุรีย์ นามสุขี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงสุโพธิวรรณ

์

ดวงตาผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายอนุชา สินทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ อามาตมนตรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายอานนท์ สิงห์วงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายอานันทร อ้วนแพง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายอิทธิพล ทรัพย์พงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงอินทร์ทิรา วงชารี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงอินทิรา จำรัสจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายอิสราพงษ์ เมืองทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายเกียรติชัย ทองเทียง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีธงชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายเจษฎากรณ์ โสพลพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายเจษณรงค์ เหล่าพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำเมรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายเสกสรรค์ สมประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายโชคดี หลงสวนจิต
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายไก่เงิน หาฝายเหนือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายไชยวัฒน์ โคตรรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายกฤษฎา ตรงซือ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ แสนประสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

ลำดวนหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงกิงกมล

่

ภูผิวเมฆ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงจินตนา ชมภูหลง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงจิประภา แสนประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายชาคริต คำวิจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายชานนท์ ศรีชนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายณรงค์เดช แสนวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พระโยธร
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงดวงสุรีย์ คำลาภ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงตะวัน จำปาบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายทรงวุฒิ พลเยียม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๘
เด็กชายทิพประกรณ์ ประจงบัว

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปดถาวะโล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายธเนศ ประสพศิลป
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงนภัสรา ศรีกวนชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ บัวประกอบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนริศรา ภูงามเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายนัฐพล ไชยเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายบรรพจน์ ภูเหลียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงบุษบา นิระวุฒิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงประภาพร จันสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงปรายฟา เวียงจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายปริญญา หีบทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายปณณธรณ์ นรินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงปยะดา แสนปาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงผกาวรรณ ทองตัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายพีระพัฒน์ เก่งสาริการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายภูวดล ดาวยันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายภูวดล อดกลัน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงรัชชิตา สมศรีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงรัชนีกร ระดาฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๘

นายรัตธภูมิ ฝายขาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงวรรณนิภา ดูลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงวรรณพร นิลกำแหง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ ขันกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงวันวิสา แวงวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายวายุ เสน่ห์ดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายวิทยา ศรีนาฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ นนท์สุรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงวิริยา สังฆพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ นาทองลาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงวิสุณีย์ ศรีหอมชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงวิไลภรณ์ โคมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายศตายุ เนือไม้

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปองแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงศิริภา แก้วชาตรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายศุภมงคล คุ้มทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ชนชนะชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงสกุลรัตนา ประเต
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงสมฤดี โพธิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายสรายุทธ โม้ผา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายสหบดี ทองสะอาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา รัตนหน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงสุจิตรา เขตนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงสุดาพร ทองรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตตะวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายสุธิทัศน์ ทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา เพียนทาหนอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงสุภัชสร วงษาศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสุรชัย สาอุด
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงสุวรนันท์ หล้าอินตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอภิญญา อ้นนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงอภิวรรณ โพธิจันทร์

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีจักร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงอริสา ขุนศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงอัจฉริยา บุญกว้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายอัฎษฎา เกิดแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายอัดทะพล วงษ์ศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา แก้ววงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายอานนท์ เรืองโอษฐ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงอารียา อามาตรสมบัติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงอารียา เมืองราชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงเกศริญ สมศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา หุ่นทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงเอมวิกา โยธี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงเอมิตตา ดวงอาสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายณภัทร เวทะแว่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยภิบาล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายปยพัทธ์ ปุเรชะตัง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงพนิดา บึงสพาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงยุพิน สุมาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๕๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร กงนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา ทองรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ไชยราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงพัชรา โคตรสงคราม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายพันธกานต์ พาจำปา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงภัครมัย ทองเดือ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงศวรรยา เสนสาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงลูกแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำตอยูง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงจินตนา นางาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายธีรนัย ใจคง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สีอินคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายภัทรพล ศรีสามารถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายมงคล กระลาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงยุวดี ขันโททอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ โล่ห์คำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงสาวิกา มาตย์โค้ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มูลราช
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายภูมิภัทร์ บัวผัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เกษมสัมฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ขัติยะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายชนที ประกอบแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงธันวารัตน์ สุขแม้น
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผันนะรา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายเจษฎา ดอนเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายเสกสรรค์ อุดปญจา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงกชกร สีผาแหย่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงกฤติยา นะคงดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ นครศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงณภัชชา บุญอภัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร ชัยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายธนวันต์ สกุลบุษกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายธวัชชัย ภูพันทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โล้ลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงนุชนาศ พลพิมาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงปวรดา โซ่ไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงพิยดา บาดาล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ เรืองโสภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายรมย์ธีรา สุขดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายวศิน เบ้าประทุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงศรัณยา อาจคำไพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายศรายุทธ สุพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงศศิพร สุวะพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายกฤษณกร ศรีสม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายกิตติพันธ์ มงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายก้องหล้า สีสาณาราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายคณาวุฒิ แก้วกัลยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายจักรินทร์ พินะพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีหาแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายณัฐพล ตุนก่อ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงธนพรรณ สุขเสริม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงนุชวรา มิสีดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงนำริน สุพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายปรัชญา หนองดง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายปญญา สีชุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายพณิชพล นารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงพรพิศ วงศ์อนุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงพัชลิดา ศรีสร้างคอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หล้าชน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายมงคลศิริ วงศ์อนุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงมุธิตา บูราณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายวิชิต แสนศิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายวินัย พลชารี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงศศิประภา อักษรพิมพ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงศศิโสม หอมเย็น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประกอบแจ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายศุภชัย แสนทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ เสียงบุญ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายอิทธิพล ขันอาษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายเกริกไกร ชาลีเปรียม

่ ่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายเชาวนนท์ พันธ์น้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงไพรลิน เชือคำเพ็ง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดินไธสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายกวีพันธ์ พาฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายกิตตินันท์ โนรินทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงจริยา แสงรวม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายจีราวัฒน์ ดวงสมร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายณัฐกานต์ แก้วอุดม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายณัฐพล สิงสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายทินกรณ์ ชัยรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายทีปกร สุจริตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายธวัชชัย กับบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายธีระเดช ญวนยง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงนิมฤดี

่

สีเสมอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายพงษ์ดนัย จันทร์ดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อุตคะวาป
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายภานุเดช วรรณกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายวิรศักดิ

์

บุญศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงศิริวิภา ระหารนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายสหรัฐ ประทุมวัตร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายอภิชาติ บุญเกิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำสิทธิบรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายกฤษฎา ปะโกพะสัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงกวิสรา วันใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ นามวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงจิตติยา สุคุณพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เพชรก้อน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พลกอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายธนกร แสนสีมนต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายธนพล พงศ์ษากลาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายธีรภัทร ตะจันดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายนฤสรณ์ พวงรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายนัฐชัย กรมดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงประภัสสร สานคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายพลวัฒน์ อุประ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงมัสยา รักษาพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายสรายุทธ โอตาคาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายสิทธิชัย ยอดสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กุลแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงสุนิษา พรมศร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เดชบุลำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายสุรชัย พินะพงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายสุวิทย์ชา ผลจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ สุขเกษม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงอรอุมา สิงหารโท
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงอังธรัตน์ สีสิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายปราจีน ธิวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญเลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายสุริยัน จันทร์โท
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญกาวิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายชาญณรงค์ ภุมรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงชาลิสา วงศ์ภูธร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงนิติยา ภูมีเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล ไพบูลย์ลีสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายสถาพร พรมริมโขง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนองพล้าว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงเกศินี ชาตรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายเพชรตะวัน สีหานอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงแพรวา ญาติสมบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดทิพย์อัมพวัน  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายกฤตวิทย์ คำฉำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงจรรยาพร สนเพ็ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เวชสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงจันสุดา นนท์วิชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงชลธิชา กับบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายธนพงษ์ พรมศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายนิธิวัฒน์ สุวรรณรอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญอภัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กชายพงศธร บุญเลิศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงพร่างนภา อินธิจักร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ประจันนวล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

วันเทาแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายวีรชัย ระถาวะนิด
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงศุภวดี ฆ้องลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณรอด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายอนันต์ ศิลาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงอรนุช ศรีสุจิตร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กชายอัครพล นาเจิมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา บุญทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายเจษฎา บุญศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายกฤษฎา แพงสุดโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันนาขา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายจิรายุ นะที
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๖
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กับบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ กาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรราช
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายธเนศ สุริสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายนนทพันธุ์ พิมพา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายบุรัสกร ภิญโญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายพงศพัศ โพธิทอง

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ กะตะศิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายมนตรี ศิลาคม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงรสริน สีดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ราชไมตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงรินรดา ศาลาคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายรุ่งฤทธิไกร ไชยตะมาตย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายวรรณรบ สุคุณพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายศรนรินทร์ ดอนเกิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงอธิตยา งามประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงอนุธิดา โพนสร้างแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายชินวัตร ชาลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายทิตวัชชัย ดวงอาสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายฤทธิไกร

์

มหามาตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายศาสตร์ตรา แถวโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายจิตติพล โยธะวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงณรินทิรา พวงนะที
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายธนกร เสวิคาน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กหญิงนันธิดา พวงบุบผา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายนิตินัย จันทร์เหลือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงปยะพร ลำใยโศภิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงพิชชาภา มัธปะโม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายภาสวีร์ เครือสุคนธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงรัตติกาล หล้ารินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงวันนา เหนือโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายวีรพล วังหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ ตุ่ยไธสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงศศิวรรณ หาฝายเหนือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงสุวิภาพร ดอนละคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ แน่นอุดร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถาวร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หินกอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรดีสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงอรพิณ โพธิจุมพล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงอรไพลิน สูงสุด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ หาฝายเหนือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงเจนสุดา ปองคำบง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๗๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาวโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายกรรชัย เจริญยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงกัณญารัตร์ แก้วกัลยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กชายคฑาวุธ ทองศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงจินตรา จูมฟอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายจิระวัฒน์ บุญจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายชัยณรงค์ แสงเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงชาลินี เหนือโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ ปองคำบง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงทยิดา สิงห์ภูกัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายธนคุณ ชมเขา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายธีรภัทร ทัศวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายนครินทร์ แสนแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายนวพล เทพศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายนัทธพงศ์ นามสุโน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงนันทพร เสียวสีทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายปฎิภาณ คุยลำเจียม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายปรีชานนท์ โพธิจูมพล

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงปานตะวัน ชุดชอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงพรภิรมย์ โชติรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายพลพล มุลลือ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงภัศดา เสนาภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หลังโนนโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายรัฐพล ชามนตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงวรรณิภา จูมฟอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายวิชิตชัย จำปหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา วอนชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงอนุพร ชินทะวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงอภิญญา พิมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ โคตะอิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายอรรถมาตร พลหงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงอรอุมา สาเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายเจษฏา แววศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายเอกบุรุษ จิตรแสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงกมลชนก พุทธคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายจักรี สีส่วน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงจิรชญา พลเยียม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ พลเรืองเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายณัชพล สีหนาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายดนุสรณ์ โพธิสีใหญ่

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงบัณทิตา รูปพรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายบุรินทร์ จันทร์เหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายพงษกร ธุระพระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายพรศิริ บุญวัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงพิมพรรณ บำรุงภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี หาริกัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายภูวนาท หวานจริง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายวรเชษ สาธร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายวิชชากร ศรีสมอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายศักดิชัย

์

คำสมัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายศุภกร เจริญไว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงสุปรียา พวงนะที
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายสุพจน์ นรสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายสุภากร สวนมอญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี ทุมสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายอภินันทร์ คำมณีจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สุพันคุ้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ พรมหล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงอรุณวิภา แก้วมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
พลหงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงขนิษฐา สุดใจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จันสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ภาษาพร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฝอดสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายนพกร โพธิทองดี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงนิติยา ผิวแดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงพิจิตรา ชุมชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชามนตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายรชานนท์ บุญเลิศล้น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายอนันต์ ปองคำสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนหนองหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงจิราพร คชคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงชุติมา โมระดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงณัชรินทร์ ชนูนันท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงณัฐญา เอียมเวียง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ ธะนะสูตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงนัฐพร แสนนาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงนิตยา พิมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงปภัสสร อุตรา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงปณดารีย์ คำสุขดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ดาว ชูชีพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายภัฒนศักดิ

์

อัตตะกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงรจนา สูตรไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงวราพร สังสุดชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายวิทวัส หาฝายเหนือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายองอาจ โสภากุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงอนิศรา พรมคำมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงเมวดี พลเยียม

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงกันยา ฝายเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงชลริสา แสงทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายทินกร พินโฮง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงธิดาวัลย์ ฆ้องลา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงนันธิตา ครรทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงปทมากาล โสภารักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ครรทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทะศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงรวงข้าว ปานทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงวาริศรา จอมศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายวีรภาพ วงษากิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายศุภพล ทอดภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงสุพรรณษา โสภารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงสโรชา ดวงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงเกร็ดมณี ชนขิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงเขมจิรา ดวงภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงเชาวณี ศรีอุดม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ผาลึกฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กชายณัฐพล หาญพังงู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายนพรัตน์ รัตนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายภูธเนศ ชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงเลิศลำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชาดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ กันหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายวิทวัส สุทธภักดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายวีระวัฒน์ กันหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงกนกกร นามสุโน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายสันดุษิต ลิวยอดคีรี

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ประชุมสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชมไชยรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายกฤษฎา สุประกรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายขัตติยา เพ็งผกา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงชนิษฐา ใหญ่คำโพด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายชัชวาลย์ นาโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงนันธิชา ยาตุนุเคราะห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายนิติพน นาโสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายปฐมพงศ์ ฮาดสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงประวิณา ไชยแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ ย่อมพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงปยวรรณ ทองคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายพรคมศักดิ

์

ศรีทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงพรพิมล ธีระสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๓
เด็กชายพรหมมินทร์ นิตย์ใหม่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงพัชรพร พะตะวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงพัชรี กองกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงภัคดิพร สมพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี มะลิโค
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ ดวงคำรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายวรรณลพ ไวยวรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

พจทะวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิมมาจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สินลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายสมฤทธิ

์

พรมโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงสร้อยมณี ยศหนองทุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ สิงปดสา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายอนวัทธ์ ลีบาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันมะโน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงอินทิรา บุราญเดช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงเทวธิดา หวานเมืองปก
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงกนกพร โพนสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายคณนาถ ชนูนันท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายจตุรวิทย์ บุญมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงจิรพรรณ โอตาคาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายจิรพันธ์ ทะนาพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายชัชวาลย์ แก้วพลัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายณัฏภูมิ โคตรภูเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงณัฐพร มีละถาโก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายณัฐพล ทนาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมณีรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายดนุสรรค์ ดวงใจ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายธนภัทร หยังดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสนมนตรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายธนวันต์ โคตรพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายธนากร สอนชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงนงคราญ ไนย์กระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงนัฐดาภรณ์ บวรศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงนันทิพร กองทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงบุญญพร อ่างคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงปกายมุก อาจอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายปรมินทร์ ผลมีบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงพรนพิน ชาภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายภูริณัฐ ทองริด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ นพเก้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายวิชาญชัย วงศ์ชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายวีระ แดนเขต
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายวุฒิไกร มนตรีนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายศุภวัทน์ ศิลาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายสิฐธิชัย อินธิราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายสุจินดา สิทธิเสนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุวรรณรอด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณบล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายอนุชา หมืนมะโรง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกาหลง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรณภา เมฆมนต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงอรพิณ จักรพิมพ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายเด่นชัย ฝายเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงเมษา ไวยวรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงจิระภัทร แสงกล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายซันดี

้

ชัยรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงพลอยชมภู เลิศและ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายพัชรพล ไวยวรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงฟาใส ชินชาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวิมลนัฐ แพนชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายศุภากร ธีระสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายสุวิตต์พงษ์ สุพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายไตรภพ จันทรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายยสินทร รู้พูด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายอานัด จันทร์สวาท
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ นนทะเสน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงกนกภรณ์ พุ่มพันฆ้อง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายกรพจน์ สิทธิภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายกฤชานนท์ สุวรรณระ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายกฤติกร ทองใบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายกฤษฎา วิชาชัย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงกฤษณา แสนรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายกันตพัฒน์ ทระทึก

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มหาเสนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงกุลธิดา นารีจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายก้องภพ นามเคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายคณาธิป คำจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กชายจิรายุ คำสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายฉัตรนนท์ นัพกิจสุหิรัญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงชนากานต์ สาระณา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงชลดา บุตรสาร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงชลธิชา คงกระพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายชัยพร เยาวะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายณัฏฐากร พันธ์พิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญชิต
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายณัฐธวัช เสาวพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงณัฐลิตา ไชยบุบผา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชนชิด
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายนาคราช มิตรศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงนำฝน ปตะเสน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงนริศา รักเทศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ พัดโท
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา โกษาเกต
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ สีใส

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กชายกนกพล ศรีสุธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุระการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

เคนาภูมิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงจิรัชญา เมยดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงชุลิตา เกือวิทา

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา วารี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ดำรงค์ชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายตะวัน สุ่ยหล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ ผาชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายพิจักษณ์ ดาดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กชายวรจักร์ อินทรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงวรรณา เหลาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงวิลาวัณ ศรีจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงศรีเสาวณีย์ คำภูมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงสายใย ขนาดกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายสุมิตร สีมืด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายสุรพล หัสดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายอนุพงษ์ เหล่ากิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงอรญา บุญวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำภูมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายเมฆ สีสวยหูต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงแพรวา ผลลิมสุขสันติ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีแก้วต่างวงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์ศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงจันทร์สุดา สินที
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงญาณิศา จันทะเทพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายธงชัย สีแก้วต่างวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายนรากร ชายา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงปตถวรรณ์ ผ่านคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายภูวดล สุพรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงมานิตา บัววัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงวนิดา ศรีแก้วต่างวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงวรฎามาศ บาลลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พงษ์สว่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงศรีสุดา ต่างโอษฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงสมใจ ปานคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วอุ่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีษาคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงเขมิกา ศรีวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงกัณฐิกา สนุกค้า

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงจำปา คำเมืองคุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงจิตรลดา พันลำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงจิรประภา วงค์หาแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงนันทิดา จันทะสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กชายปรมินทร์ ถินเสน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัววัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายพิเชฐ ศรีจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายยุทธการ คำจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายยุทธพิชัย เหลาทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายวัชรากรณ์ วงสาสน

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

ศักเหลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงศิรินภา คำแพทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงสุภัทรา สุวรรณรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงอรีสา ศิลาคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงอารียา บัวผาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุกรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๗

นายเอกพจน์ สอนเครือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงญาณี ชาวยศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงณันธิดา ต่างโอฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายรณฤทธิ

์

ต่างสี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๑

นางสาววิมาลา ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๒

นายศตวรรษ ริดเต็ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๓

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีแก้วต่างวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๔

นายนิรันดร์ สีแก้วต่างวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๕

นายนุกรณ์ สำราญชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๖

นางสาวสิริยาภรณ์ สีแก้วต่างวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๗

นายบุญฤทธิ

์

ศรีจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๘

นางสาวพรธิดา ต่างโอฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๐๙๙

นายวิศิษฏ์ ต่างสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๐
นางสาวศิริรัตน์ สีแก้วต่างวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๑

นายสันติสุข พรมคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๒

นางจุฬาลักษณ์ เนืองไชยศ

่

๑๓/๑/๒๕๒๘
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๓

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา
๒๖/๖/๒๕๓๐

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๔

นางสาวอนุสรา ภิรมย์
๓/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๕

นางสาวศรีสุดา โสภา
๒๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๖

นายอภิวัตร์ มีศรี ๙/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๗

นายเสกสรร คำเมืองแพน

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงนุชรินทร์ ต่างโอฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายบริพัตร ลีตี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงวิชุดา สีแก้วต่างวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงสุวรรณพร เสริฐกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายอติเทพ มลศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายอนุวัตน์ บานเย็น
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงอภิญญา เทศขำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงกนิษฐา ผาทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๖
เด็กหญิงจันทร์ญากร บรรณารักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงดวงฤดี คำมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงทิพยนิภา ผาทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายธนดล ผาทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงธิญารัตน์ ปาระมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ผาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงบุษรา มหาฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายประวิทย์ เคณาภูมิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๕
เด็กหญิงพรรณนารา หวันเสนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงภควคีตา คล้อยจันทึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงรัตนา วงค์หาริมาตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ต่างโอษฐ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายวิฐีทัช คันธจันทน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กหญิงศิรินยา ศรีวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายสาริน มุตตะสัตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงสิรินทรา จันทรศุภวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงสุกานดา เคณาภูมิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายสุนทร ณ หนองคาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ยวนใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายอดิเทพ หอมดวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ สีใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงอภิสรา เทวดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายอาคม มึกสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายเลอสรรน ณ หนองคาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายกัมปนาท โต้เพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิริเปยมสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายจักรภพ นำใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายประพันธ์ เวินชุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงศิรินทา ผาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงสุกัลยา ชาวยศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายสุตนันต์ รักษาภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายสุธาสินธิ

์

สุขรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงอณุภา ผาทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กหญิงชนาพร สิงห์คำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายทีปกรณ์ ขุนสักทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ สุยคำไฮ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายไพรวัลณ์ พ่วงพิมาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทรังษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงอรทัย ศิริธร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายคณิตศร พันธะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายชัชวาล ชำนินอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายณัฏพร นามแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงผกามาส เชิญชม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายภีรพัทร แทนทุมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายวัลลภ แฉล้มไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ภูศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ นาสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงอรอุมา ลุนรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายเจษฎาพร เลขกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงเปรมนีย์ สุริภาพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงกาญจนา จันทะผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายคุณเดช ขยันดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายจิตติชัย หัสกรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองประทับ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายธนพล สาธุการ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายธนากร จันทรประเทศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายธันวา นาคอินแจ้ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงนิตยา ทองสัมฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงปทุมวัล อ่างหม้อ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายวรวุธย์ โพคา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงสุภัชญา ตุนก่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงสุภาพร พรมมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา โยมะบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายเอกชัย ตุนก่อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายจิระพงศ์ เมืองแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายฐานวุฒิ ศรีวงรักษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงนพมาศ แดนสมปดสา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายนิระพันธ์ แฉล้มไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายคณิศร ชนอาศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงณพรรณพ เบ้าชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายวีรภัฎ ใจขาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายสมเกียรติ คำแสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายธนกร นวนคำสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงเอวิตา มาตสมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๒
เด็กหญิงแพรวพรรณรายณ์

ไกรสินธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายชินวัฒน์ ปญจันทร์สิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงณัฐพร ทุมคำมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงนริศรา ชัยบุตรดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงภัทริพรรณ สิงหาชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายม่อน ตาแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายวรัญู ภูจอมคา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายแท่งทอง ภูมิฐาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญรอด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ศรีงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงรัชนีกร คุณกะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีอ้วน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงรุจิรา จับแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงเจนจิรา จับแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ภูมิฐาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายจิรภัทร เชือทอง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงชนินาถ ปรีถวิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายชลทัศน์ ชนอาศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายธวัช ศรีแก้วนำสัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายนันทศักดิ

์

ภาโส
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงบุณฑริกา แสงสุริยะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายปราโมทย์ บุญจารึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงพรรณพัทร ตกรุดวัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ดอกบัว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยอู
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายศักดา วันที
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายสายฟา ทบศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

สวัสดีพอ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายปติพงศ์ บาศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา แสนสุภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงกชกร จันทร์แจ้ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายกรภพ มณีรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พงษ์สุพรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายกิตติภัทร์ สมนึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปาระเก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายจักรภพ มูลวงศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๒๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เทวงศา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงชนกนันท์ จำปาสิม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายชาติชาย แซ่โง้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายชาติณรงค์ ชาลีอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงชุติมา ทิพย์สุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี โมหิรัญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองยวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงณิชนันท์ ธรรมวงศา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทวัณณ์โสภณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายดิฐษกร ช่วยแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายธนภัทร ศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงธัญญธร ศรีหาฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายธีรเดช ปรึกษาจังหรีด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายธุวานนท์ สารศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ หนันคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายปรัชญา ภาระบาล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงปณฑิตา อยู่เย็น
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงปาลิตา แก้วสาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายปเตอร์ ควินน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายพงศกร สุจิมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายพงศ์ปณต กองแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงพัจทิตา ผาตูมพิทักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงพาทินธิดา รำงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วเกิด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายพีระโรจน์ สังฆะคุณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายภูวิภพ วาดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงมณีชล ไชยโชค
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายมนัสชนก แสนจันแดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายรัชนาท นามสมบัติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ กิงดา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงรัตติกาล นาชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชนอาศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทาคีรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายวัฒนา ทองคนทา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายวาติพงศ์ หนูเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงวิริยาพร จันทะราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พงษ์สุพรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายสิรภพ หมู่ผึง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงสุรีย์ฉาย ตันชีวะวงศ์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายองอาจ ไพรเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายอธิชาติ ชาวค้อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทาชัยภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายอิฐสเรศ ศรีปาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

บุญเรืองเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงแพรชมพู จันทาคีรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ หัสกรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายจิรพัฒน์ วงศ์ประกรณ์กุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ดวงพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา จันทวัณณ์โสภณ
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายจุฑาภัทร พรหมวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายชญานิน พันลิวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงชนจันทร์ ไชยรบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงชลธิชา คำภูแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงชลมารถ วงศ์โคกสูง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงญาณิศา แซ่วือ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงฐนิชา หัสกรรจ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญญอารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวงรักษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปากวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ไกร่เขือง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงดวงกมล วิเศษบรรเทา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กชายธนพงษ์ คำแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงธนัญญา นามวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายธราวุธ คงนาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ มีกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายธีรศานต์ ปรึกษาจังหรีด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายนรบดี ประเสริฐสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงนันทนา ศรีสมบูรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงนันทิชา เสือหล้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์สุพรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายปริญญา อยู่เย็น
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงปริตา สุวรรณผา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงปวีณา ลาสม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงปาริชาด วรรณกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ คุณความดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายปยะพงศ์ อุ่นจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงพรชิตา เทวงศา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงพรพิมล กรมทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายพรเทวา อากาศไชย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายพลพล ครองผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กชายพีนวัฒน์ บัวระภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายภัทราวุธ ตรีชิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายภาคิไนย์ อ่อนพฤกภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วันทาดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายภาวัช อินทรเสนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร สมสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงมลฐกานต์ พิลาวัลย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายยุทธนา จริงวาจา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ดำรงวรนันท์กุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงลักษณ์สุวีร์ มณีรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธผล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กชายวายุภักษ์ ครองผา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายวิริยะ นาคเห็ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายวุฒินันท์ บัวทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงศรันญา เรืองฤาหาร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายศราวุฒิ เมืองพวน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายศาสตราวุธ วงศ์โคกสูง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๖
เด็กหญิงศิระประภา จันทาคีรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

เวชกามา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายสันติ สิงคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา พิลาคง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา จันทาคีรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงสโรชา จันทร์ชม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงอนัญญา อรรคฮาต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายอภินันท์ โชนิรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ นามวิบูลย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วสาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายอริยวัฒน์ ปานขวาน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงอริศรา ตาทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงอัญชิษา จุลางกูร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายอัษฎาภรณ์ สิงทองชาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงอารยา พันทะสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงอารยา สังกะสินสู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีวิไกร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผิวนวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงโชติรัตน์ คำแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุขชัยสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันดี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงธิติมา นาก้อนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กระจ่างจิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายมรรษธร นิลดาศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทิพย์สมบัติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วพิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายเจษฎา ตุนก่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายเจษฎา รู้หลัก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงกัญญพัชร บุญซ้อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สีษะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายวายุ เจริญเกียรติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงศิริญญา คำเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายอลงกต บุญนิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กชายจิรายุ ดาวเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายชัชรินทร์ สุพร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงชาลิสา ภิญญโภชน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ จำปากุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายณัฐวัตร สาระคุณ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงธิตาภรณ์ อินทร์จันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงนภาภิรมย์ วังพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายนฤเบศร์ สอาดนาดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงนัธมน คำสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงพรสิริ ประทุมมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงพัชภิรมย์ ผาสุราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายพิชุตม์ กำสุนทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายยงยุทธ ศรีวิลาศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงรัตติยา แดนเขต
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายรุ่งกวิน สมสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงศรุษตา คลังทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุนารี จันทร์เหลือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

นามประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายอิทธิพล รัตนติสร้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายเชา ชนะสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายไตรภพ เพียเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายกฤตเมธ จำปาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงธาราวรรณ ดาวเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายนนธรี ประสียา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายปริวัฒน์ ขัสนัต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายปรเมศ ขัสนัต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายวีระพงค์ สิงห์ทิศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายศิริวัฒน์ โลหะปาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้ววิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายจักรพงศ์ ทำเนาว์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ สุขเสริม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายพีรณัฐ จรจอหอ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายมณฑล รักษาสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๓

นางพันทิพา โทสาลี
๑๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๔

นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๕

นางนฤมล เบญจมาศ
๑๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๖

นางสาวนิชาภา เสนาวัง

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๗

นางสาวรุจิรา เสลานนท์
๑/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๘

นางจีราพร เชษฐบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๓๙๙

นายคะนอง คำสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงคณิตา หารสงคราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายชนัดพล โคตะคุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายณัฐพล แซงผุย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงดาวเหนือ อุทะยุธ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายธนชาติ เจริญธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีเทพอุบล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงบุษลา ภูขันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายปรีชา สีดามาตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กชายพชร แก้วเมืองกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงพรภิมล จำรัสรักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายภากร วิลามาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงรมย์ชลี สมใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หวังสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงวรัญญา เชษฐา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงอุไรพรรณ สุวรรณรินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายกิตติ วงค์กระโซ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงชลดา สีเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายทศพล เจริญธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายนัฐพงศ์ คำภูนิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงนาตาลี ชูรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ คำด้วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายนิติภูมิ พิมศร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงพรภิมล สำเภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ พูลเพิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สมจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงศศิธร โพธิบัญดิษ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงกมลชนก คำพระวัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา สายบุญสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงกัลธิมา มุ่งอุทุม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๐

เด็กชายกิตติพงษ์ มืดคำบง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญกระจาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงจิรพรรณ รุ่งเรืองศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงชลธิชา กุลมะโฮง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เสาหิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๗ / ๑๖๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ อันแสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงนฤมล บุตรราศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายปฎิพัทธ์ เพียศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเทพอุบล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงพิชชาพร วงศ์ศรีจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายศรายุทธ คำวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายสุธินันท์ สูงดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงสุภาวิตา จิรรัตนสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงญาณิดา สังลัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงทัศวรรณ จำรัสรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายธีร์ธัช ทาน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายนพนันต์ ปนทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สำเภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ แสงลุน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงวรรณนิสา สุริยัญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายสุทธิภัทร โพธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนยามูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงอรนิษา วาสรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงอิงอร อักขระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงโสรยา มหาบุญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายชินวัตร เมาะราษี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงลีลาชนก ตรงดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำวงษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๕๙

นายสุริยา อัคฮาด

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๐

นางสาวจรรยา พจนานุศิลป
๔/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๑

นางลัดดา จับตะเฆ้ ๔/๐๙/๒๕๒๐ กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๒

นายเปรมชัย อันเพ็ชรดี
๑๐/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๓

นายรังสรรค์ อันเพ็ชรดี
๖/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๔

นางสาวอัจฉรา ฉิมานุกูล
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๕

นางสาววิจิตรา สนสุรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๖

นางมาลาตรี อันเพ็ชรดี
๓/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๗

นายโกศล แก้วรอด ๓/๐๒/๒๕๒๐ กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๘

นายโกวิทย์ แสงสุกวาว
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๖๙

นางสาวศลิษา ศักดิสิงห์

์

๘/๐๑/๒๕๒๘
กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๐

นายศุภชัย ผลบุญ
๑/๐๗/๒๕๒๖

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๑

นายเอนก จอมทิพย์
๔/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายคุณภัทร บานจบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปานจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงธัญจิรา บิลโภชน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงธัญชนก ชูคำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงปนัดดา สีโลนตุ้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายมงคล ขันธวุช
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงวรกมล ฐานะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ นอกตะแบก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงสิรินดา ทาบุญมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายวีระภัทร ฐานะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายกริชเพชร ศรีสุนันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายกฤษฎา เหมืองทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงจิตรลดา สะตาเขตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายทัศนัย ใหญ่โสมานัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงทิตาวีร์ บิลโภชน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายธนพล บิลชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ บิลชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายปญจพล ศรีสูงเนิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายระวินันท์ ทองคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงรัชดาพร บุตนันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายวสันต์ สิมลีย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายสราวุฒิ ติชาวัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายสิทธิพล ไชยพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ชาภิรมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงอภิญญา ฟองสาลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงอภิรดา ชมภูสี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา สุขะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ เหลาเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กหญิงปริวันท์ ภูนุภา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงวาสนา นามภูมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงสาวินี คาวี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กหญิงอัญญาณี สิทธิพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ลีสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กหญิงอรุณี นามวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงกัญญาณี เพ็ญสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงชญานิศ จ่าโน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงฐิตินาถ ดวลลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ยกเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงปุณยนุช คงดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายวรโชติ ทององค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายศาศวัต หมืนโรจน์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงณัชชา คูคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายธงชัย ปตถาไม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ แสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงปาณิศรา ชาวนำปาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายศรัญู ก๋าวิต๊ะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงแคทกริยา ปดถามัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงชมัยพร เวียงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๒

นางสาวนันทิดา คุณสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายพีรภัทร นาพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงสกุลตรา อุทุมมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงกมลพรรณ เหมือนจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายธนากร กองเสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงวิภาวี สารีราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงศศิธร นามราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงสมใจ นุ้ยบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงสุทธดา ทองขันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายสุรชัย พิมโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายอัครนันท์ อัครศรีโยธิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงเกวลิน ศรีมังคละ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๕
เด็กหญิงแพรววรินทร์

สีหาปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงกรณิการ์ มังคละ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ คุรุปญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายณัฐกิต แสนดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายณัฐิวุฒิ เทวารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงธิดาภรณ์ สุยอย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงธิติยา แสนหล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๒
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สิงหศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงนริศรา สิงทิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงนิชาดา คำเหลือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายประวัต มุขธวัช
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงปานไพลิน ปองทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายพงศธร โพธิกมล

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงภัสราพร ปสริยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายภาณุ ประจิมทิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กชายภูวดล เจริญศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายรัฐศักดิ

์

จันปาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงรุ้งฟา จันทร์ชม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงลออรัตน์ ชูตรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายวิวัฒน์ สุพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายศรัณยู แก้ววิเศษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แพงโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายสมชาย บุญปญญา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงสมฤดี จอมทิพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายสมัชชา สีใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กชายสราวุธ โสภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา มนตรีชน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงอรทัย อำบุญชู
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายเนวิน ทองจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงกรรณ์ลดา บุญเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงกฤษดาพร ชัญถาวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายกฤษรินทร์ ชาพิทักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายกิตติชัย ทองวิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายขนิษฐา รัชกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายคมกฤษ สกุลไทย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อันศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายชนะชน ยามดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงชลลดา คิอินธิ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงชัชรินทร์ พงษ์สุระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายฐิติพงศ์ สุดสวาท

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา ผ่องใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงดวงกมล ยลวิลาศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายธนกฤต ขอสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายธวัชชัย ปราบราบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยีโถ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีอินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงนฤมล โทสาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงนุชจรี ใจใส
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายปณิวัฒน์ แก่นไกร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงปนัทธิดา ศรีเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายปยวัฒน์ พรมโยธา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงปนแก้ว พิมพิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายพงศ์พสิษฐ์ คงมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงพรพรห์ม โยริบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงพรรณษา พันธิทักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กหญิงพรไพลิน ปะติตัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายพันธกานต์ รุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ฝายพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายมนัสพล อึงพรหม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงมัณฑนา กองชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงรินรดา รุ่งเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงลภัสรดา วงคำหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงวนิดา นามวงศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายวรพล บุญหลาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงวรรณนิภา ร่างดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงวรรณภา แก้วตา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงวราพร พูลเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายวัชรพล ศาลางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายวิชิตชัย พาสุดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสงกล้า
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กชายศราวุฒิ บุญสูง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงศิราประภา ยามดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กชายศิริพงษ์ สาระคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายศุภวิทย์ อินทจร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายสหภาพ วงศ์ภูดอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา กองทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา แสวงทรัพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายอนุชิด แสนดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายอภิญญา ชนชนะกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงอมิสรา จันทะแจ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงอลิษา ศรีชัยชนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงอารียา ชาภิรมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงเขมิกา บรรณบดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แคนหนอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๑๙

นายกัณฑรากร จำเริญดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงกันทร์นี ยอดวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๑

นายกาจบัณฑิต อภัยพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๒

นายจักรรินทร์ ศาลางาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๓

นางสาวจิกามาศ แซ่ฝู

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๔

นางสาวจุรารัตน์ เดชโม
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๕

นายชัยวัฒน์ สิงห์ทุย
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๖

นายณฐชา สิงทิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายนพชัย รอบคอบ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๘

นางสาวนริศรา บุตรบุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๒๙

นางสาวนริศรา อุทุมมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๐

นายนันฐวุฒิ ธรรมวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๑

นายนันทวัฒน์ ขันธวุธ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๒

นางสาวนุชจิรา ไสยศาตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๓

นางสาวปนัดดา สะสมธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๔

นายพัชรพงศ์ จีนมหันต์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๕

นางสาวพัชรี ประจิมทิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงพัชรีญา ทองไวย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๗

นายภาณุวัฒน์ ชัยมัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๘

นางสาวมณีรัตน์ แตงโยธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๓๙

นางสาวมินตรา ร่มโพธิทอง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๐

นางสาวรุ่งฤดี ศรีลาราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๑

นางสาววรรัตน์ เพชรรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงวรวรรณ โพศรีกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงวลินีย์ ทองขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๔

นางสาววาสนา กองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๕

นายวิทยา เลิศประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๖

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายสถาพร ประแปง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๘

นางสาวสรียา จิตต์สง่า
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๔๙

นางสาวสุกัญญา ฝายพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๐

นางสาวสุพัตตรา เคหะฐาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี แสนขวา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงอภิญญา มังคละ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๓

นางสาวจันจิรา โนนสูง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาวชลิตา คำโส
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๕

นางสาวชุติมา วรพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๖

นางสาวฑิตฐิตา บุตรโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาวตวงรัตน์ สีเมืองเฮ้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๘

นางสาวธนภรณ์ ปราบพาล
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๕๙

นายธีระ เพียสังกะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๐

นายนพนัย บิลชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๑

นายนันทวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๒

นางสาวนาฎกานต์ ขันตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๓

นางสาวบุศยารัตน์ ขันธวุธ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๔

นางสาวปญจพร วงษ์คำหาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๕

นางสาวพจณิชา ฐานะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๖

นางสาวพรนภา สว่างใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๗

นางสาวพัชราภรณ์ พากา
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๘

นางสาวมณีวรรณ คิอินธิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวยุวลี ศรีวิลาศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๐

นางสาวรุ่งราตรี จันทร์เหลือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวละริพร พันธชาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวลักขณา พรมสุมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๓

นางสาววาสนา จอมทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๔

นายศราวุฒิ บุญปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๕

นายศศิธร ปคมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวศศิธร หาญเชียว

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๗

นางสาวศศินิภา ศรีเชียงสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๘

นางสาวศิริลักษณ์ คูสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๗๙

นางสาวศิริเกตุ โทอุบล
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๐

นายศุภวัฒน์ ปดทำยาเต
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๑

นางสาวสายรุ้ง ขวัญแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๒

นางสาวสุชาดา แน่นอุดร
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๓

นางสาวสุพัตรา วิเวก
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๔

นางสาวสุภาภรณ์ พวงสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๕

นางสาวอภิศรา โชคฐิติวัฒน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๖

นายอภิสิทธิ

์

อินธิสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๗

นางสาวอรทัย กุลจันทร์สี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๘

นางสาวอัมพิกา เคหฐาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๘๙

นางสาวอุมารัตน์ ไชยสลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๐

นายเจนณรงค์ รัตนโสภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๑

นายเจษฎา ทองขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๒

นายเนรมิต ทานอุทิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๓
นางสาวเบญจวรรณ สีอ้วน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๔

นายเลิศนุกุล ขันแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๕

นายเอกวัฒน์ พันธโสดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๖

นายกฤษฎากร บุญฤา
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๗

นางสาวกัตติกา แสงจันทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๘

นางสาวจุฑามาศ นิลพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๖๙๙

นางสาวชฎาภร อนารัก
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๐
นายชัยมงคล คำหงษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๑

นางสาวณัฐณิชา นาคเสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๒

นายธนกฤต ผลเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๓

นายธนายุทธ สามารถ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๔

นางสาวนฤมล นวนชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๕

นายนันทวัฒน์ เจริญศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๖

นางสาวนารีวัลย์ เนตรทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๗

นางสาวนำทิพย์ บิลชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๘

นางสาวปนัดดา ดอนอุดม
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๐๙ นางสาวประกายพฤกษ์
เลิศประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๐

นางสาวปวิมล ธรรมวัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๑

นางสาวพรประภา กองชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๒

นางสาวพัชราภา บุทเสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๓

นายยุทธพิชัย คณะโจทย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๔

นางสาวรัชนีกร แฝงศรีพล
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๕

นายวรวุฒิ คำเหลือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๖

นางสาววราภรณ์ แคนหนอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๗

นายวันเฉลิม สุนันทนาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๘

นายวิศณุ อินธิรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๑๙

นางสาวศรัญญา อำพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๐

นายศราวุธ พิสัยกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๑

นางสาวสมฤดี โพธิพูลพรหม

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๒

นางสาวสุกัญญา ขันธวุธ
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๓

นางสาวสุจินดา สุ่มมาตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๔

นางสาวสุฑารัตน์ คู่กะสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๕

นางสาวสุภัสสรา แก้วลอด
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๖

นางสาวสุวนันท์ วงค์ภูทอน
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๗

นางสาวสุวนันท์ แสงสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๘

นางสาวสุวิภา ผลเศษ
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวอภิญญา แก้วรอด
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๐

นายอรรถชัย สามารถ
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๑

นายเสกสรร ตรีรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๒

นายทวีศักดิ

์

มาลา ๔/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๓

นางสาวกรรณิกา พรมเขต
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๔

นางชลธิชา นามวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๕

นายชาคายัน จำปากุล
๒๐/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๖

นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๗

นายณัฐดนัย ท้าวนิล
๑๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๘

นางสาวดลพร
เพ็ญไพบูลย์เสถียร ๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๓๙

นางดาหวัน มูลเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๐

นางธมลวรรณ แก้วรอด
๘/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๑

นายธวัชชัย กุลเสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๒

นางนวลปรางค์ หลักมี

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๓

นางนัฐนันท์ มาลา
๓๐/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๔

นายนิติชัย ขุนจันทร์ดี
๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๕

นายพรรณ บุทเสน
๓๐/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๖

นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
๑๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๗

นายพัฒนา พฤกษชาติ
๓/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๘

นายภูมินทร์ คำอ้อ
๕/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๔๙

นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๐

นางรัชนี ดุลย์แสง
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๑

นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร
๑/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๒

นายวัชการ เจริญชัย
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๓

นายวิทยา มูลเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๔

นางสาววิลาวัณย์ ลาแพงศรี
๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๕

นายวีรยุทธ ศรีมูล
๓๐/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๖

นางศิริรัตน์ เพ็งธรรม ๘/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๗

นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๘

นางสาวสงเมือง ตังทนาม
๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๕๙

นายสายชล แก้วรอด
๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๐

นางสาวสิรินาถ พานิช
๒๒/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๑

นายสุรศักดิ

์

สิงห์ทิศ
๒๘/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๒

นายเชษฐการ ไชยคำหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๓

นายเทวฤทธิ

์

ศรีวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๔

นางเพ็ชรมณี วาระภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๕

นางเพ็ญพักตร์ อุระภา
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๖

นายไวย์โชค พลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายชยางกูร มาลัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายณภัทร ทองนอก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายดิษยนันท์ โคตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายตะวัน หาญอาษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายนันทเดช สมบูรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงปยมาศ สุขนันทา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สอนโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขหล่อ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายภาคิน คำสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายวรวุฒิ ประจิมทิศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายเกียรติภูมิ กองชัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายเจษฎาพร ทองธรรมมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายชัชวาล พุดปอ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๐

เด็กชายภาคิน ดวงพันพล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายภานุพงษ์ ชัยมัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายวิริยะ หงษ์มา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายสุรวงศ์ สุดแท้
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงคณิตา ประจิมทิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๗ / ๑๖๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงอินทุอร คำพิลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงกานต์กวิน เส็งหะพันธุ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงจุฑามณี สมบัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ วังคีรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ภูอกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กชายดนุสรณ์ จองระโหง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายทวีโชค ปดทำยาเต
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายธนภัทร อัคฮาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เมืองหลวง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายปรวีร์ คุ้มไทย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงพณิดา พรมอุนารถ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เคนาอุประ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงพัสกร กรีฑา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายพิริยกร สยมชัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายภูรินท์ บุญพา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงวิราวรรณ กรุกัณท์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายวุฒิชัย แพงโคตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กชายศักย์ษรณ์ ดังเดิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กชายศิวกร สุนันทนาม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงอนัญญา ศรีพุทธา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กชายอนุชิต เคหะฐาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายอภิวรรณ เหมือนจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กหญิงอินทิรา ปุณกรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงเกศรา กาสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กหญิงจุฑามณี ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงชลิตา ศรีวงษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ พันธวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงณัฐิยา สารีพัว

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายต้นตระกูล คำภูษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายทศพร พันลำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงทิปภา บุตรวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายธีรพล ประดับจิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายนนท์ธวัช ตังสกุล

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายปฏิพล คุ้มไทย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงปนัดดา ผลบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงปนัทดา จันทร์ใต้
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๒

นางสาวปพิชญา ปราบราบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายพณิชพล เคียงวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงพิภัทรา นาคเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผาสุราษฎร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงมัณทนา สุขแสวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายยงยุทธ เวียงคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงรฎา ศรีพาพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายศวกร แสนดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายศุภสันห์ ปราบราบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายสุรวี สุวรรณวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปราบพินาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายเฉลิมชนม์ ภูผารีซอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายเมธัส ฟองสารี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บุพโต
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายคุณากร ภูผารีซอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายจิรพันธุ์ เกตุโท
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายชนเดช สิงห์เสนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงชลิตา อุดมทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายชัยภัทร พรมมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายชาลอส ไทเกอร์ พันชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงชุรีย์ทร สายทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เจ็ดกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจตุรงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงธิดาแก้ว อัปการัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงนฤมล นนทะแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายประพันธ์ เลิศประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายปญญา ดีสะน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงปารียา บุทเสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายพรมเมศ พรมอุนารถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ พิมพิลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายภูริพัฒน์ เกิดกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายรวิสุต วงษ์คำซาว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ นอกตะแบก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงวรรณวิสา พฤกตาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายวิศรุต แสนบึง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายวีรภัทร จันเหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กชายวีระวัฒน์ โทรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงศศิธร น้อยศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายศาสตรา นามราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายศุภชัย สีหาบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงสริดาพร อัคฮาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี โชติสันเทียะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิสัยกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงอริศรา นิลทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงเขมิกา มุสิกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายชินกร อินทร์สอาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงพลอยสวย เรืองนิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา กำสิงนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายสุวิศิษฐ์ ไพศาล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงเปรมชนัน วงษาเทพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงปน ยามดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายสิทธิพร งามดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงจิตราวดี นำจำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายหรรษวัต ปสริยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายกฤษกร สองเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงญาณิศา กันสาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายณัฐพล ม่อมพะเนาว์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีแสงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายเจตภานุ ศรีเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายเผ่าเทพ ศรีบาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายวัชรินทร์ วรพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายกริชนพคุณ กองแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายจิรายุ อุดนันตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ไกยะฝาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรณวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงวีณา วิสภา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายศุภกฤต อุทัยบาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ กุลติกุล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงนำฝน สร้างไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายพีระภัทร โพนชัยยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายจิรเดช ทรงธรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายณัฐพล บุญคำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายธนภัทร ดวงผลมาส
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงนภัสสร เขียวสวาท
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ชิดหนองคล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายพัทธนันท์ พรมแพงดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงศิวพร ชมภูสาร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ภวภูตานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงสุพรรณี ดีแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงอนัญญา สิทธิสัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กชายอัครพล จันทร์ดัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงอัญชิสา ลูกเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายเมธี อินทรักษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กชายจักรพันธ์ ธงชัยธีรเดช
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์สง่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายชัยพร ทดเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กชายฌานวัฒน์ วงศ์สง่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายทศพิธ พันธชาลี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ กัวเสถียร

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายธนาพล จำนงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายภานุพงษ์ พรมกัลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คอยพุด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายวิศรุต ศรีพระราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๗
เด็กหญิงศศิประภาพร

ขวัญแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์คำหาญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายสหรัฐ กิระพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กหญิงสุชญา กะซัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ ดีแสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายนัฐพล กุลซือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายวรรณเฉลิม จอมทิพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายศรัณย์ ยอดชือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเสริฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายไกรสร สีหาราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายวสันต์ จันทรสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายอุกฤษฎ์ คงประดิษฐ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายเมธี โกฏน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงชลธิชา ราชบรรเทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๑

นายปรีชา ไชยดี
๑๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายอธิคุณ ปกกาโส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายอนุชา กันธิมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงชนันภรณ์ เลียมแสน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ ฝายชาวนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงจิตตินันท์ พิมพาศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงจิรัฐพร คำแสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายชวกร วุฒิสาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ธะนะสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงลักขณา ขำโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงวริณดา ตาเต็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายสรณ์สิริ มะเริงสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายสรวิชญ์ แก้ววิเศษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสงขาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายอนุชา อารีเอือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไวยะบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงชัญญา ศรีสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงณัฐนพิน เคหะฐาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงนารา สุวรรณวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายปญญา ศรีวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายปยะ เคหะฐาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงสุนันทา ทุนรวม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงเกสรา สุวรรณวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงไรวินท์ เนินทราย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงขวัญชนก แก้ววิเศษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรักษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ผาสุราษฎร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายนันทวุฒิ แก้วมหาดไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายอมรรัตน์ ศิริวัฒน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กชายอิงครัต วีระศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงกวินทรา โสชาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายถิรพล พิมวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงสโรชา พรมตือ

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงอนรรฆพร นารี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายเมฆสุวรรณ ปะติตัง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๗
เด็กหญิงประกายดาว ปะติตัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงพัฒธณิดา สงวนรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอน วัดหนองคอน  

นค ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายธีระเดช พระวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กชายวิโรจ โพธิทอง

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงกณิกฐา จอนพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายกรวิทย์ คำมุงคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงกัญชลิกา ดาทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายจิระวุธ ชมภูวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงชไมพร พิมพ์พันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อาจวิชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายทวีทรัพย์ สมอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ช่างทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงฤทัยวรรณ วิจันทร์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายสวิช บุดดาแอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายอรยา ศรีกุลวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายอรุณ เพ็ชรศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๔

นายจิรวงค์ มาลาพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายทินกร สอนยศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงนันทนา เม้าลาษี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๗

นายสมหมาย วิชัยวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายณัฐวุธ วังพิบูลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายธนพล กลัดสมบัติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๐

เด็กชายธีรเดช แล่กระสิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรตาภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา อุดมพัฒน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงมัญชุพร พิมะสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายวีรภัทร แสนปอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงศศิธร สุริยวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงการดา ดอกยีสุ่น

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงกิตติมา คงประพัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายจารุภัทร์ สาระบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงชมพูนุท วุฒิสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายฐิติโชค กาญจนะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายดนัยฤทธิ

์

อุ่นจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงธิดาเทพ บุตรตาภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงนิชาดา พังทุย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงปนัดดา รัตนวิชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงพรญาณี บุตราภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงยุทธารัตน์ เหง้าพรมมินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงรติมา ปานนาค

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ บำรุงภักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา อนนท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ดาศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงกัญญานุช วิเศษสุด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายคมสันต์ ทองสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายณัฐพล ผดุงพวก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงนภาพร ดาแพง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กหญิงนารีนุช วิเศษสุด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กหญิงปนัดดา กิจเกวียน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กหญิงพรชิตา โสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ กำเกลียง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กหญิงวนัดดา วงค์คำราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงวันวิสา ธรรมปะละ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงสาวิตรี แล่กระสิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญคุ้ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กชายอนุชา แสนทิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงอริสา วังพิมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กชายอเล็ก วรภาพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อาจหาญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายเดชบดินทร์ โยธะการี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงแววตา วังพิมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กหญิงกาญจนา ลุนพุฒ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงธนพร บัวประกอบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงสิรีธร จันทวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงกรรินทร์ ทองอุบล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายจักรกริช พงศ์ศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วันสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กหญิงดวงฤทัย ออระศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กหญิงดาวนภา ภูวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงปริศนนันท์ ลาภคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กหญิงอนงค์พร ช้างสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงกัญยาณี มาโชติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ลดา มะปญญา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กหญิงอฐิตา บุตรสาคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายกฤษดา ชนะบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงนิศาชล สุวรรณเพ็ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กหญิงนีรชา โมมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กหญิงพรรณวิภา วัฒนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลมลด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

แสงเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กชายสมสกุล แสนสง่า
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กชายสราวุฒิ ชินรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงสุพิชชา บุญกว้าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงสุภาพร สอนสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กหญิงอภิญญา เมาแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กหญิงอลิสา คงดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กชายนพไนย์ บ้างตำรวจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายสัตยา ใจดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กหญิงนันทนา ประเสริฐกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีมณฑา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายกฤตเมธ ท้าวหา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายธันวา คมสัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงปฐทิชา พาสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงพัลลภา เข่งโต้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงพิมพร ประดู่
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายพิสินธ์ ใจกล้า
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กหญิงมะลิ จะปะกิยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ทาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กชายยุทธภูมิ ทองสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงวริศราภรณ์ หล้าคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายสหรัถ เทพตาแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงสุวพิชญ์ แสนบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงอัญมณี สังข์เขียว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ ใจบุรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงธารีรัตน์
ยิงเจริญวัฒนากิจ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา โสภากูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กชายณัฐพล ไชยวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอกคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงปยนันท์ แก้วเกิดมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงวิพาวัลย์ สันโต
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กหญิงศศิธร มีชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กหญิงสริดา ธรรมวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงอุมาพร สมาธิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ แก้วนำคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนียมสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กหญิงชนิสรา ไปเจอะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายชาติตระการ โคตรงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลดสีดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กหญิงชุติมา ทองภูมิเดือน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กหญิงณัฎฐิญา คำมัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดวงพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงณัฐนิชา กองสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กหญิงณัฐริดา อาจอักษร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กชายธราดล ทิพย์วรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กชายธีรภัทร์ ตาลชัยสงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กชายนพฤทธิ

์

เรือนยศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กหญิงนำค้าง ศรีบุญมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กหญิงบัณทิตา ยางนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงบุษกร พระวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายปริวรรต หมืนน้า

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กหญิงปวีณา ธรรมวิเศษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงพรรณวดี พรมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กหญิงพัชราภา ไกรษี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กหญิงพัชริดา ออระศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงพิชยา สิทธิจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายราชมงคล อึงสกาว

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงศิริวิมล วงค์ษาโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงสรินประภา ชายสา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำอุดม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กหญิงอนุธิดา จุนกะโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กชายอัคเดช เมืองพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีวารมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายชินวัตร สีทาพุฒ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายนนทพัทธ์ คนยงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายปรีชา ทิวาพัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงพรพรรณ พัตรสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ เคียนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ยะประภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงรติมา สิมพิบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายราเมศวร์ ถาวร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายอนุชา โนนสว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กชายกิตติพันธุ์ แก้วศรีจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายจักริน มูลปง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ด้านเนาลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายธีรพงษ์ รัตนประเสริฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายนาวิน โพธิเลิง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงประภัสสร ศรีธงชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงพรนิภา เกษสิมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงพรเทวี ศรีมังคละ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงพิยดา มังกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กชายพีรพล นามวงษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ นนท์สุรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายยุทธนา แก้วชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงวรรณิษา หล้าแล้
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงวราพร จำนงเพียร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงวิชุดา ใหมโบราณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายวีรภัทร รักษาบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายศักรินทร์ ไชยโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนสุริวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายศิริเชษฐ์ นาศฤงคาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ภูงามดาว
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายสาธร ทองภูมิเดือน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา สีทาพุฒ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงสุวรรณา เพิมพร

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงอนุสรา ทองใบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายอัศกวิน แก้วมงคล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมาธิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงโสภาพร จันทร์เพ็ง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายไพศาล แก้วเกิดมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายกฤษนัย เคียนศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ ปกคะมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงชลดา แก้วอ่อนไสย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ภูดวงดาษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงชลินทร ชนชะนะกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายณัฐกานต์ ดวงพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายณัฐพร โสดทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายสุด
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายดนุนัย บัวคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายตะวัน สมิงทัศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงทิญาดา เพาเมืองพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายธวัชชัย ทองมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงธิดาพร พรมโนพาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายธิวานนท์ เศษโสภา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงธีรนันท์ แก้วเกิดมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงนฤมล สิทธิวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงนฤมล อะโน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงนัฐธิยา ปกคะมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงนิตยา โสภากูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายบรรพต โคตรงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงมะลิวรรณ วงละคร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กชายยุทธิชัย ไชยโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงลูกนำ พุ้ยทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงวรินทร์ดา โพสาสิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายวิษณุ หงษ์ภูมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายศักดา ใหมโบราณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงศุราภรณ์ สียางนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายสิทธิกร สียางนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงสุนิตา ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงสุนิษา หัดโนนตุ่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงอภิภัยพร ประเคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กหญิงอรสา ประพาพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงอรัญญา กิดนาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงอริศา ไกรศิริ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงเพรชรัชต์ วงษ์แก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงเอมมิกา ตะละสายทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๕

นางสาวปยนุช ภูมาศ
๒๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๖

นางพรสมัย ทรงเย็น
๑๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๗

นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสง
๒๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๘

นายยรรยงค์ เปนรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๘๙

นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๐

นายสมพร พูดเพราะ
๐๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๑

นางสาวอุษา บุพศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๒

นางสาวขวัญตา ดาเหล็ก
๐๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๓

นางสิรินาถ ทองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๔

นายพิชิตชัย เบ้าสาทร
๐๖/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๕

ว่าทีร้อยตรีเสรี

่

ทองคำ
๒๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๖

นางสาววิไลลักษณ์ สารธิราช

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ คินันติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงปานไพลิน พรมศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงวรัญญา สิงแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงฉันทณี ยิมรัมย์

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงมุฑิตา ผาสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงสุวิมล ศรีวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีโนนม่วง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๔

เด็กหญิงกาญจนา คุ้มคง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กหญิงปรินดา บุญทรง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงพฤกลัดดา ไชยรส
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๗

เด็กหญิงพัชริตา ปทักขินัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงวิรญา ทำสิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กหญิงจริยพร ศรีชนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กหญิงจันทนิภา เศษศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยถา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บำรุงศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงฐิติมา สินเติม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันปุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายธนภูมิ จารัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายพัชรพงษ์ สมีกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายพัชรพล แสงสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังสีราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายภูมิภัทร์ กลางวิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กชายภูริ เกิดสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงยลรดี จอกสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายยศกร รอบคอบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายฤทธิไกร สีหาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายวีระยุทธ จันทร์เกตุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รวมธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายสิริภัทร พิมพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายสุดเขต รักหมอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงสุนิษา ตอเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายอดิศร ชาพิมพ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กชายอนันต์ วรรณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ สุปญยบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงอภิญญา สาระคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ต่างเหล่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงปริชญา วรรณเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วสะแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงสิริกุล พิมพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงกมลชนก คาดพันโน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงกมลชนก ชินผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นามวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงศุวมาส แสงตะวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายสุรพล พรมนาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทะจร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงธนัชชา คำภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายพงค์ดนัย เหล่าทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงพรประภา พิมพ์พันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงมะลิ ธรรมสงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายยุทธนา พัฒเพ็ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนชนะกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายสวิตต์ จำปาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมพ์พันธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายอานุภาพ เวียงวัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงกมลฉัตร การะแสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ไปแดน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงจิรประภา สารธิราช
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยแสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายณฐกร ศิริวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงดลญา สิงห์ดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายธันวา ดุลชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายธีรภัทร นารีรบ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงบุษยมาศ เจริญผล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายภัทรพล ศรีวิเศษ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงวรรณวรี โสนาเรือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงวรัญญา นาถาบำรุง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงวาณิชา แสนละมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายศตวรรษ สิมผาบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงสายนำ ไชยทองดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กหญิงกนกพร สุขรมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตณ์ พระสีนาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายทรงพล คำพิทุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงนพมาศ แสงโทโพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายนวพล ผาริการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงปณิตา ชุมมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ กรานคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงพิชญาภา คำปญญา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายพิเชฐชัย ศรีวะกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายฤธิกรณ์ พงอุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายกิตติพงษ์ กลางนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีชมภู
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สัตย์ธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงนริศรา ศรีวาสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงนัฐริกา ทะหมุน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงภัทรพร แสนเสนยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงภูมิรพี สายสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงภูริชญา ปดถาทุม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายมานุเดช มาตรา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายรวิพล กันหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กชายรวิโรจน์ บุญเลียง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงรุ่งฉัตร ขันเขต
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายวิทวัส ดวงมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงสิริกร พลรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงสุชัจจา เทพี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๕
เด็กหญิงสุเพ็ญจันทร์ มาลัยไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญเลิศล้น
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงอลิศรา สุขแจ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงอัญชิสา โพนทัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายอุดมพล นิกะแสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายเตชิต ศรีนาวา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กชายไตรภพ สมบัติจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แดนประมูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จินดามัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กชายพีรภัทร ดรพลก้อม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๕

เด็กหญิงสุนันทา ศรีตำแย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เจริญวัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กชายเทวินทร์ พานสมัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงแพรวพลอย คำภามิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๒ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กชายกฤษฎา ครองปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี ตระกูลวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายจิรพล เสือแสงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะชำนิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงตะวัน สิมสา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายธนชาติ ศรีกัญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายธนพนธ์ วงค์สุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงปณิตา โสระสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงปราการ ประมาพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายพิชุตม์ ประกังลำภู
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กชายพิชิตชัย แสงจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิกมล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายพีรพัส ลาละคร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายรักษกร เบนอาหวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงอริศรา วงเนตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายเจตนิพัทร์ ชาติเน้ย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงเบญจณี ศรีสมวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายกฤษณะ บุญศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายกายภัทร แสงเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทาวะลุน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กชายจิรเดช สอดสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายณัฐพล แคนติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายธนกร สิมผาบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงปยดา พิมพ์ดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายพสุชา นันทชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายพิสิทธิ

์

วงษ์มัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงยุพิน แก้วสงคาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงรุ่งรวี อ่วมบางศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงวัลณิสา วิชาชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ตาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๐

เด็กหญิงสุทธิดา เค้าดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายสุภกฤษ น้อยสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงสุภาวิณี ศรีโมรส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงเย็นจิตร บุตรดาเพศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร กาญจนลักษณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๓ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ธรรมขันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงประภัสสร ศิริเวช
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายภูวนากร อ่อนนอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงวานิดา พงษ์สมบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงอริศรา ใจเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงจิรวรรณ จันทร์ไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายชลนที สร้อยจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายธิติวุฒิ ยันทุย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงสาริกา วาโยบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงอังคณา บัวปา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงอารยา คำน้อยเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิสมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายวีรภัทร แก้วกัลยา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายสิทธินันท์ อัตรา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายอนันต์ ชัยวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กหญิงอภิญญา ศรีษะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ คุดชิตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย จันทะแสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงกนกพร กองณรงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ซุยโง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงจุดารัตน์ จันพิมพา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายชัยภัทร วงศ์ชำนาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา มานุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายดนัย วุฒิอุทัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงดวงตะวัน พรมชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีบุญไทย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายธุวานนท์ ทองโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงบุษกร ศรีอุดม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดวงเกตุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายพุฒธิพงษ์ สอนสำโรง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงภัทรดา จันทรเสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงภัทรษา ในอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายภาคิน ภู่เผือก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายภานุวิชญ์ ชินบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๔ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายภูริภัทร โยธาภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงมลฤทัย ศรีวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายรณกฤต ศรีพลาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ละโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ขุนมนตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงวนิฐา ตีบนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงวนิดา ไชยราษรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงวรพิชชา ทองบุญมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงวารินทร์ นนนุศาตร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายวีรพล พูลเพิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กชายสุธิมา สมขุนทด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงชนิฎาภรณ์ อุทัยเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๒

นายชาญชัย แหวนเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายธนพล ภูผาดวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายธีรวุฒิ เกิดสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๕

นายนพพร ภูขามา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๖

นายนุติพงษ์ บุญกว้าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายพัฒสุธา พักลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๘

นายภูมินทร์ ทวีวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๓๙๙

นางสาวมะลิวัลย์ รัญญะวิทย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๐
นายวีรวัฒน์ พลอยสมบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงสุธาทร ซองทุมมินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๒

นางสาวสุพัตตรา หาหมาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๓

นายอนิรุธ ภูผาสูง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๔

นายอัมรินทร์ บุญคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๕

นายอิศรา ปราณีต
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๖

นางสาวเจนจิรา พรรสุไพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๗

นายฤทธิชัย ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๘

นายกิตติชัย สร้อยเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๐๙

นายจักรกริศน์ เนืองแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๐

นางสาวปนัดดา ธาตุวิสัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๑

นายปยะวุฒิ โฉลกดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๒

นางสาวพีรยา มิมกระโทก

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๓

นางสาวอรอนงค์ นอสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายรตน พรมราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๕ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายวายุ ศิริวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงกมลพรรณ มันดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงผกามาศ หงษ์คำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงพรวิภา สิงห์ทองทราย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงอัจจิมา บุญลอด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงดุจดาว ชาวประสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงปนัดดา พิมพาเรือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายพงศ์พิชัย พะชะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายพุทธชาติ เอือกิจ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงสุขธิดา ไชยรบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงสุวรรณี สิงห์ขรอาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงสุวิมล บุดดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงอนันชนก อำไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายคมกฤษ จินารักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงชลธิรา กอแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มุ่งงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายธีรพงษ์ วะณาไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงนิรชา ศรีถวัลย์ศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงนำฝน สิงห์อ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงปนัดดา มณทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายปริวัฒน์ โอชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๗

นางสาวปทมพร กองดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงพิยดา พรมชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายฟาประธาน รักษานวล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กหญิงภัสรา มะกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายภูบดินทร์ พรมราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายวิชุดา สีเนียม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงสุกานดา ยุทธยศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงสุนิสา โคตสงคราม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงเครือวรรณ การช่วง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงไพริณ นิลเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงกนกพรณ์ จันทร์ไทย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 8
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงจีรวรรณ กมล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 8
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๖ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กหญิงธิดานันท์ เลพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 8
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงณัฐถา หมีคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงทิพวรรณ บริสุทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชนะบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงมาติกา คำน้อยเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายวรพล ศรีอาษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายวีรพงษ์ สิงห์สำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายศุภกิจ หอมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายศุภณัฐ เสนาวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายสมสิริ ตู้ปทุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายสุรดิษฐ์ การิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงหฤทัย ขุนรักคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงอนัญพร ธงหาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงอรทัย สมหวัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายเจษฎา คำมะนาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายเดชาวัต เสมอหน้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงกุลรัตน์ แสนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูลายสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงจิตรัตดา จันทวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงชลธิณี ดงเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กชายชัยชนะ วาจี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงฐิติพร เมืองกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ สุพมาตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ พัสดร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงธัญมน แสนสุด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายธีรนันท์ คันตะลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงนุชสยา พรมกุง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายปฎิภาณ สีสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงปณิดา บำรุงภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงพนิดา ภาษาเวส
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงหาชัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายพีรวัส ร้อยเสาร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายภัทรกูล อินหล่ม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายมงคลพัฒน์ นาสาลี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงมนต์มณี ฝายชำนาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๗ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายรพีภัทร ปญญาศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายรัชตะ ดียางหวาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ กล้าหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงรัตนา ธรรมอินราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๘๙
เด็กหญิงรัตน์ธิดาพร ชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กหญิงวรรษมน จีนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงศศิวรรณ พ่อสาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงศศิวรรณ ราชมัง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๓
เด็กหญิงศุพรรณิการ์ คำจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายสิทธินนท์ ไพศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา รมย์งาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ศรีแพนบาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายสุทธวีร์ สีชาทุม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายอภิชาติ ศรีอุดม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงอรทัย สาลีสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงอรวรรณษา ไชยลือชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กหญิงอาริยา ผลบุญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองคำกรม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๓

เด็กชายเตโชรพี โอปนี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กชายไกรยศ กระทาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กชายไกรสิทธิ

์

สิทธิธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงกมลชนก ผ่านแผ้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๗

เด็กหญิงกรฏา ลำสัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กชายกฤชดา กองแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กหญิงกัญญาภัท แคนสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงฉัตรญาภรณ์ ชารีวัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายณฐภัทร วงษ์ศรีแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายณรงค์พล จีนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายพิษณุ สุวรรณมิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงภคพร พาพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลเดช
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ พลอยสมบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงรัชดาภร สานรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงลภัสรดา จำปาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายวีระโชติ สีจันทร์แสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๘ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล ฉวีพักตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงศิวปรียา ใคร่ครวญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ธุระธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงสุชัญญา นาใจคง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงสุนิษา ทุงจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายสุภิชัย ใจทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงสุวรรณา เพียงตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายอธิชาติ ลูกศร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงอนงค์พร อุ้ยปดฌาวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายอนุวัต ทำนาเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชสังหาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายเดชพิทักษ์ คำสีลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

วงศ์วาลย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงเอมมิตา จอมทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายกฤษฎา สิทธิศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เนืองมัจฉา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายคณิศร ภูเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงจิรภิญญา มาตนาคุณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายชวภณ ปุชัยเคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายญาณวัฒน์ แสงจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายธนกร นาวิรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกระจ่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงธิติมา รักพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายธเนศ มะระโซ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายนพวิทย์ วังทะพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงนริศรา ใจสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงนัฐธิยา เพชรสีลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงนารินทิพย์ ใจสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายนิธิกร ภาไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายนิธิภูมิ ธาตุวิสัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๐

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีจักร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายพิตตินันท์ รังคำกอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงรุ่งราวัลย์ กลีบเมฆ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงลวิตา ทองดอนเปรียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายวรชาติ ผิวคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕๙ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงวรรัตน์ พัศนิยม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงวรัทยา วรรณพราหมณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายวิริยพงษ์ นาใจคง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายศิรินทร์ ศรีเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๕๙
เด็กหญิงสิริรัตติกาล บุราณเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กหญิงสุภาพร ชินศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ แพงงา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำจินดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายอภิเดช เกียรติโพธิงาม

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายอรรฆพร สีสักขวา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา สีดาวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงเนตรนารี ศรีค้อ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายเอกรัตน์ เนืองแก้ว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงแพรวา นาวิรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายอลงกรณ์ แสงผักแว่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศักดิสิงห์

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงชุลิตา คุดละคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายทักษ์ดนัย สิทธิภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงทิวาณี วงษ์ภาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงปวีณา ชินโพคัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายพิทักศิน แก่ประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงมุกธิตา ยอดกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงนิตธิวดี จันทะเขต
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายวรรธนะ โยธาทิพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงสุขหทัย ดวงตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เลพล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงสุนิสา สุพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๒
เด็กหญิงชนกวนันทร์ ศรีซ้อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่กัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายดนัย เจริญรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายนิรุต โคตรสงคราม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงปยะพร ฤทธิเม้า

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายพินิจ ทวีปชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงภาณุมาศ แสนมนตรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายวัชรพล บำรุงตน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖๐ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กชายหรรษา เทศน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายอำนาจ หนูอิม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงอุมาพร กิติน่าน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงชนาภา นามมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โกสารัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายธนพนธ์ ศรีนามบุรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายธีรภัทร ปสสายามาตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงปวีณนุช วงศ์บุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงพรธีรา โกสารัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายพิทวัส ทิณพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงสมสุดา สรสิลน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กหญิงสุนิสา กุศล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงสุวิชญา โคตรชมภู
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กชายอชิตพล บุตรแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กชายอนุพนธ์ โคหานาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กชายเทียนชัย มาสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กหญิงกรรฐิกา สุทธิอาศัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ วัดโนนเชียงคูณ  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กหญิงกลิกา เสนเสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๘

เด็กชายขวัญ บุญศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กหญิงชลดา ผาสุทร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กชายฌัชพล สิงห์ศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงณัฐนิชา กาบบัวไข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายธนากรณ์ บุษบา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายบดินทร์ วิเศษดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา ส่องใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงรุจิรา พรมชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายสิรภพ ลาจอมสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงอติกานต์ ชาธิรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงอรัญญา นามบุรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงอัยลิน มิตรศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๐

เด็กหญิงกมลนิตย์ สิมมาหลวง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงพรชิตา บุญศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวเปลือย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายรพีพัฒน์ บุตรมาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายวันชัย พลนู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖๑ / ๑๖๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงสุกฤตา คนเจน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายอดิเทพ ถินแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงอนงค์ พรชัยมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงอนิษา ทินาพิมพ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงจันทร์ฉาย คูณรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กหญิงจินตภา สุดตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เอกบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีทารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ชาธิรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายปรเมธ พิลากุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์ศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายพงศ์เพชร พงษ์ประเทศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ส่องใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายเมษา แสนเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงเพ็ญรดี ทองแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายเจษฎา เกาะแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๒

นางสงกรานต์ ไชยวัน
๒๙/๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๓

นางธัญญาภรณ์ หนูอินทร์
๑๑/๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๔

นางสาวรัชนีวรรณ รัตนติสร้อย
๓๐/๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๕

นางสาววรกาญจน์ ราศรี
๑๑/๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงชลธิชา เอมศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทอน วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงบุณยาพร เจริญชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทอน วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงพินทุ์สุดา ศรีจันทร์โท
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทอน วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงปยะดา คำภูแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กชายไทธวรรษ คำภูแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงพิจิตรา ปาธรรมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงวิภาศิริ ชูโชค
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงศิรินันท์ บุญธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา วิชาชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีประทุมวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายอธิรันต์ สีลาบางเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงอรนลิน อาสนาจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงเพ็ญสุดา ประดาห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เสือเด่น
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กหญิงนันธิดา สิมมาเต่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายสุจินดา เชือบ้านไร่

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แข็งเขา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ประกอบเสียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงพรพรรณ ผากุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ มุทุตา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงอทิตยา จันทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายอนุชา จิตตรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงอัญทิมา บุดดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา น้อยแพง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายเรืองยศ สวนชัยภูมิ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ขึนสันเทียะ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ เพาะผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายภควัฒน์ พลประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงมาลัยรัก คำมุง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายวัชรพล สองพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงปนัดดา ดอนเหลือม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณเวียง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ วัดกาหม  

นค ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงศิริญากร สาระแสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ วัดกาหม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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