
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๗๘๘ คน ขาดสอบ ๔๔๙ คน คงสอบ ๑,๓๓๙ คน สอบได้ ๙๔๕ คน สอบตก ๓๙๔ คน (๗๐.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายคำปุน เหมือนสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นายจิตกร พันเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๓
นายฉลองราช นามบุรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๔
นายเฉลิม เชือรีวรรณ

้

๐๓/๐๒/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นายชัชวาล สุภมูล

๐๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นายชัยยุทธ ทดเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๗
นายชาตรี วงหาริมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นายณรงค์ เพชรภูมี

๑๐/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นายถนอมพงษ์ บัวทอง

๓๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๐
นายถาวร สาวะริผล

๒๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๑
นายธนชัย โพธิจร

๐๓/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๒
นายนครินทร์ สุคันธปรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๓
นายบุญส่ง บัวกำ

๐๗/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๔
นายประจักษ์ สุวรรณวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๕
นายประรัญญา ฮวดชัย

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นายพงษ์ดนัย ใจหาญ

๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๗
นายพรชัย กิริยา

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นายพุทธพงษ์ พิมพะสี

๐๗/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๑๙
นายเพชร กิจประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นายภานุวัตร พลขยัน

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นายมานัส ไชยปดถา

๐๖/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๒
นายมิตรชัย แทนมูล

๐๘/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๓
นายลิขิต สังข์สีมา

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๔
นายวสิษฐ์พล เปลียนโมฬ

่

๑๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๕
นายวินสัน บัณฑิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๖
นายวิระสัก แก้ววิเสด

๒๐/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๗
นายวีระชัย บุญมีประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๘
นายวีระชาติ เหล่าฆ้อง

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๒๙
นายวีระพล กาหวาย

๑๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๐
นายสมชาติ ธุวะนุช

๐๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๑
นายสมชาติ พิมลพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๒
นายสะอาด เกียรตินอก

๐๘/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๓
นายสัญญา ตระกูลศรีมงคล

๓๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๔
นายสุทธิพงษ์ สุวรรณไตร

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายสุทธิพร จุ้ยหมืนไวย

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นายสุทธิศักดิ

์

ถูวัตถี
๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายสุทิน มาตเลียม

้

๑๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวสุภัคตรา โพธิเปยศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นายสุวิทย์ ประสานศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นายอนุชา โกนากัน

๑๒/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นายอนุพงษ์ สอนบุญมี

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นายอนุวัฒน์ ประโคทะสิง

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นายอลงกรณ์ นิยะนุช

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นางอ้อนฤทัย ผลทิพย์

๑๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นายเอกพันธ์ พิมพะนิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นางสาวธนาภา ศรีโพธิดำ

์

๒๕/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นายภานุพงษ์ งามทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นายวสันต์ คำพิลานน

๒๑/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นายณัฐพล พรมโคตร

๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นายอนุสรณ์ สุทธิจักร์

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงเนตรชนก จันทรเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายเกริกพล คำแพงศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอภิชัย โพธิจักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายภัสกร รัคเสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุชาดา โกศิลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงนุจรี อ่างมัจฉา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พิทักษ์กุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงลักษณา โคตรสาอุประ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมพิภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงธัญสินี ดวงมาลัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ขุนค้า

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายณัฐนนท์ คันธรินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฐธิชา พังขัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายชาญณรงค์ แสงค้อม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายศรวัลย์ ผ่านคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปยะพร ริยะบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงวิระวรรณ สุทธิจักร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายอธิราช เยือกเย็น

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายวรายุ เวียงคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนันตรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เทพทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายรพิพรรธน์ พิมพ์ลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงกนกพร การดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุภัทสร แก้วดวงตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุพัตตรา พรหมโคตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงลลดา ประภาสโนบล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งธิยา หมู่คำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงปวีณา โคตะพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐสิทธิ

์

ชาบัญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นายเทวารัณย์ ชัยกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายพงศกร กุนพุดดม

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายจักรภพ พิณพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายราชันย์ เพ็งภู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายเดชสิทธิ

์

กลัดเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเกษรินทร์ กิตติการ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงสุภาวดี ผมไผ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงภัทราพร ทุมรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอารียา บัวผัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุวลี บุญจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ โคธิเสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงกุลยา หมอนทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์ พันธ์ไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจประจัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงจินดาพร โพธิภูมี

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงลักษณ์นารา ศรีสมพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผมตาล
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุภาวิณี สัตบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวอภิรดา พ่วงตรง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน จัตกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายสุริยา มาสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ วิมลชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงกชกร ศรีทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงพิมภรณ์ คำภิเนตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๖ เด็กหญิงธัญทิญาภรณ์
เนตะเทศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายธนทัต ขันธรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงกรรณิกา ราตรีโชค

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๐๙ เด็กหญิงอทิตาพรรณ นันทะเดช
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงภัทรา โพธิกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๑ เด็กหญิงประถมาภรณ์
น้อยตาแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงธนัญญา กันตะมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงปยะดา สุวรรณสิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปจชามาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงอิงฟา ชาภิรมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงปณณพร มหาดไทย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวณิดา ศรีมานิตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายอักษราภัค วิพะบูลย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายชลชาติ โพธิเสน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายวีรวัฒน์ แข็งแรง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายกษิดิศ แซ่ตัง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายปยวัฒน์ พรหมสารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงวิชุดา แก้วพิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงไอรดา บัวแพง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอริสรา นามรส

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวจุฑารัตน์ สุกรอดรู้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นางสาวรัตนาพร ทรงจำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นางสาวกนกพร ตรีรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นางสาวกนกวรรณ บัวผัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นางสาวกัญญาวีร์ ระวังญาติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นางสาวจรรยาภรณ์ โอนภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวจริยา หานาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวจันทกานต์ จันทร์สา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวจิราภรณ์ จิระเกษม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวชนิดา สอนหมัน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นางสาวชนิภรณ์ อินทบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นางสาวชุติภา อัควงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วพินิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวณัฐพร บุญนิตย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นายธราเทพ ติหะปญโญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นายธัญวรัตม์ ดอนราษลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นางสาวนิรมล นิลเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวปาหนัน วรรณาพรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นางสาวปยะมล บรรณารักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๖
นางสาวปนแก้ว นิมิตรไธสง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๗
นางสาวพรหมพร พรมเสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๘
นางสาวพิชามญชุ์ คำภาจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๔๙
นางสาวภัคจิรา คำพวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๐
นางสาววชิราภรณ์ ทะแพงพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๑
นายวนิศรา อุปเทพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๒
นางสาวศิรดา อินทะชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๓
นายศุภลักษณ์ ตรีรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๔
นางสาวสุจิรา บุคคล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๕
นางสาวสุทธินันท์ สารินันท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๖
นายอรณี อุทโธ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๗
นางสาวอรนุช แสงสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวอรพินธ์ คำสุ่ย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวอาทิตยา นิยะนุช

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวอาภัสรา คำโชติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวอารีญาภรณ์ ดวงชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๒
นางสาวอารียา วงศ์ตาหล้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๓
นางสาวอุไลพร ยุภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๔
นางสาวเกษร ราชปองขันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๕
นางสาวจุรี ยาตาล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาวชลลดา ไกรยะราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาวชวัลนุช บุญจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๘
นางสาวมัลลิกา มณีทร

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๖๙
นางสาวรจนา ยังศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๐
นางสาววรรณนิภา ระเวียง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๑
นางสาววราภรณ์ นามบุรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๒
นางสาวสิริญากรณ์ นามบุรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๓
นางสาวอัฉราภรณ์ ศรีเมืองทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๔
นายจักรินทร์ ไชยจันพรหม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๕
นางสาวณัฏฐา โคตะเสนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๖
นายธันวา ราชนิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๗
นางสาวจริยา ราชบัณฑิต

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๘
นางสาวจิราภรณ์ บุญจอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวสุภาวดี ริมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๐
นางสาวอาทิตยา ตาลห่อ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวอมิตตา นิพล

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวเนตรวิไล เพาะพืช

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๓
นางสาวลินละณี ชัยภิบาล

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๔
นางสาววิลาวัณย์ ยศแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๕
นางสาวศิริพร เบาะพรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๖
นางสาวสรัญญา สุขมนต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๗
นางสาวสุทธนุช พิมเสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๘
นางสาวอริสรา จันทร์สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๘๙
นางสาวอิงนภา กะมุทะเสน

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวอุพาพร กุลนาวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาวชลดา เชียงคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๒
นายชัยชนะ เบ้าสิงห์สวย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวณัฐธิดา ทองมะณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวปนัดดา คุ้มครอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๕
นางสาวสุกัญญา ตะตินุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๖
นายธนันชัย ทองคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๗
นางสาวนันท์นภัส หวง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๘
นางสาวภาวิดา กิติปญญา

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาววราพร แก้วสมุทร

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาววารุณี เงินนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาวศิรินทรา พรมโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวสุจิตรา นิยะนุช

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวสุนิศา ผาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๔
นางสาวสุมาลี พิริยะสุทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๕
นายเสกสรร พรมโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวโพธิวรรณ พรมโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวลลิตา เคนประจง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๘
นายวิษณุ ยุนิลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวสิริรัตน์ พิมสอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๐
นางสาวหนึงธิดา

่

ชินช้าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๑
นางสาวอนิศรา ศิลาคม

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวอภิญญา ศรีจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๓
นางสาวสินีนาฏ หาญชนะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๔
นางสาวปภัสสร ดอนเกิด

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๕
นางสาวนิธิธาดา ชาวดอน

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๖
นางสาวนิติธาดา ชุชายสงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๗
นางสาวนุจรีย์ สุริเตอร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวมะลัยรัตน์ หอมทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาววรรณธนา เครือเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๐
นางสาววันวิสา นิลภูมิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๑
นางสาววาสนา แก้วพินิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาววิภาลัย สุสุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๓
นางสาวศศิธร ศรีมานิตย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๔
นางสาวศิริลักษณ์ หัสสา

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวสมิตา วงศ์ชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๖
นายสรายุทธ สาศรีรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวสิรินาถ สีหาบุตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวสุกัญญา ใจหาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวสุภัสสรณ์ มานะกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวอรพิน วิตะบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๑
นางสาวอรอนงค์ วงษ์เพชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๒
นางสาวรัชนีวรรณ เสนาคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๓
นางสาวรวีรัตน์ ภิชญเตโช

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๔
นางสาวรัตน์สุดา ผาทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๕
นางสาวรุจิรา ตันนารัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๖
นางสาววรรณภา ผาทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๗
นางสาวสุภาวิตา ปริวันตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๘
นางสาวอาทิตยา เอาหานัด

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๓๙
นางสาวฟาใส รูปสะอาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๐
นายคณิน หิระเดช

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๒
นางสาวเดือนเพ็ญ มัสสะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๓
นายนัทธพงษ์ เทวงษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวมลทิพย์ บุญญานุสนธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวมินตรา แก่นท้าว

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงปริญดา โสขำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทาศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวรัญญา ปราบวิชิต

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายจักรพันธ์ แก้วเทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงฐิติกร ศรีกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงธนพร กินเสน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงวิภาดา ฮวดพรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอริสา นันทะรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพรนภา วิเศษสุนทร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาวปยะนุช ผาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๖
นายสรณ์สิริ พุ่มพวง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๗
นายไกรวิชญ์ โสภาจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๘
นายพิสิษฐ์ พิลารักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวจารุวรรณ วันนาพ่อ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๐
นายกิตติศักดิ

์

คำสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงรัศมี โคธิเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายพีรภัทร มาลาวัลย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปาริชาติ อุทรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงรัตติกาล อาจหาญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอภัสรา นามมูลตรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวพรชิตา บุญตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงเศษฐิตา บัวจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสิริวดี เคราภูมิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอิทธิพล บุตราช

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงแก้วดารา ฉุนเฉียว

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาพิทักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงวรรณภา ชาตานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายพงศกร วรบุตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงวิภา อินมียืน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพงศกร แสนกล้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายเกรียงไกร ชัยกิจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สีลอด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๘
นายศิลา พิลาชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสินิลตรา รีวงษา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายอนุชา คำพิเนตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวกชกร ทุมรักษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ขานราษฎร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายโชคชัย แก้วพรมมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายภัทรพล บุญทาป

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงจิราพร วงสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกานต์รวี สุวรรณงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ โยทาทร

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทัดเทียม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงสิริวิชชา วรคันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวปยะนุช บุญกันหา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๑
นายสมบัติ พลอยศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวกินรี วรคันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวจิราพร ยาตาล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๔
นายตนุภัทร์ ดอนจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาววิภารัตน์ เชือพล

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๖
นางสาวอนุสรา อรพิมพ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๗
นายธวัชชัย พาพินิจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวกฤติยา เครือทองศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๒๙๙
นางสาวกัณญาณัฐ สร้อยอุดทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาววัชรียา ยุวนิช

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวอมรรัตน์ สาริกันทสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายณัฐพล พรหมสูตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายวศิน สีดาชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายอนุสรณ์ พรมสุภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกชพร นายกชน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกมลชนก ปานิเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงชมพู่ บุตรมาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนันทนา พรหทสุภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปวีณา ศรีพรหม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงพัชรมัย อภิเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สีหาวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอรัญญา อุดมเพ็ญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายพันวา บุตรภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายสัตยา ทองงามดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงจิราพร สาพารัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงทรงพร บุญประกอบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนันทญา ดุลย์สุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงปนัดดา เขียนดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงวิไลพร ทิตะนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอารียา พานุรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายก้องภพ พานิพัฒน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธรธรณ์ บุญชิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงปนัดดา พานิพัฒ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงไพลิน วงหาจักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา สุขวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายบุรินทร์ อุนนารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายวสุ นัทธี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายเวชชัยยันต์ กิตติพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐวิภา โวหารเดช

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงมณฑณา เสนาพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นายอัจฉราภรณ์ พัวมณี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นายนพรัตน์ สีหาวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวประภัสสร วงค์บ้านขาว

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงวรรณิดา วงศ์บ้านขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวสมัชญา มีนาดิส

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นายกฤษนัย เดชแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นายจักรกฤษณ์ พานิพัด

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นายธนพล ปสวะฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายพลาดล พลเนตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวรรัตน์ ปากะบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๒
นายทศพร สิงห์ศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๓
นายธีระศักดิ

์

พรหมวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๔
นายพลพล นิมพันธ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๕
นางสาวฐิติรัตน์ จันธิราช

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๖
นางสาวศิระประภา นามรส

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๗
นายกิตติพงษ์ จันทะวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๘
นายปกปอง รัตนวงศ์ไพบูลย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๔๙
นายพันกร ปอสันเทียะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวสุกัญญา สิมมาหลวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๑
นายพิชิต บุญชิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๒
นางสาวกังสดาล กรุณา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๓
นายไชยเชษฐ์ ปากะบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาวอิสริยา เจนทาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๕
นางสาวอาภาพร โคตรคำพี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาวรุจิรา พรหมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวอุบล คำสุนันท์

๑๖/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธีรพัฒน์ อุปเทพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายประครอง พรมจักร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายวิชัย ทองทัว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายศุภากร บุญเอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุวรรณี สาริมาตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอติเทพ ไชยนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายอนุชา เขียนนอก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๕
นายกฤษฎา แพงพอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายกฤษดา เตสะกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายคมสันต์ พิมสอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงจิรภิญญา รามฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุทธิสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงเตชินี นันท์โพธิเดช

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปนคพร หาระมาร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายวีรากร สุวรรณงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๓
นางสาวสิริปภา กวกนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอภิญญา อินทรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายชนัญชัย พินธะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายกิตติวงศ์ บุญตาระวะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายปรวุฒิ เกษางาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงสุธิดา บุญทัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนใหญ่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร มีมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงจันทร์ธิมา เวียงนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงปนัดดา เวฬุวนารักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงแก้วมณี แก้วแสงอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงจันทิมา ทับหัวหนอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงนันทนา โม้คำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงปวีนา โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพนิดา ขุนใหญ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงรุ่งฟา ราชสีห์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุวรรณี เมืองแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายนฤเบธศ์ แก้วพินิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอภิรัฐ อินทบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงช่อฟา สุวรรณภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงนันทิดา หลวงราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงปญจรัตน์ วรวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสุนิสา วงพิลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขวัญพรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงอรอุมา คำสว่าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๓๙๙
นายเอกธนัส ธาตุสร้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๐
นายอัษฎาวุธ อรรคราช

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๑
นางสาวชนากานต์ ราชบุดศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๒
นายอภิศักดิ

์

ทรงฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวนิดา ใคร่นุ่มภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงวิภาดา อุดมชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปราญชลี ศักดาวุธ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กุลสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชลลดา บุตรดาสิม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายธีรพล โกสังวิทย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงอารยา หอมทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธนพล เมืองพวล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงปยวรรณ บำรุงศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงณีรนุช ระพันคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวีรกานต์ ทองสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๖ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
พาทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสุธีร์ สีหานาจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพรรณทิพา พิมพ์พิลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายอภิชาติ พิลาบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มปรีย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หนูกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงกานต์สินี จิตตรง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงปยมน พละพล

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธนพล ยาทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงจินตนา บัวชุม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงจันทกานต์ จำเนียร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงทิพวรรณ คำพิชิต

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงพัสฎาพร อึงสะกาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงอารยา ผิววงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายธนพล ดวงจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายอดิเทพ สิมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายสรรพวิท ปญญาแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายเจษฎา ชินศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายธีรพงษ์ พังคลี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอนุสรา พลแสน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงวิชญาพร ช่างทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุดาวรรณ บุราณสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงภูริชา ดงพงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงพรพรรณ ศรีบุญแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงปราณปริยา จิตรธรรมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนวพร คุนาชน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงชนาธิป สุวรรณกาล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงเมตตา แก้วสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงนิตยา บุหนองขุ่น

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงนิตติยา หาบุญมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายทรงพล เดชน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายวีระวัฒน์ จันทรเสนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายนัยต์ชนก ศรีเพ็ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำใบศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ใจธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงสวรรยา อัครชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกรรณิกา อินทร์สงเคราะห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงเดือนเต็ม อินทริง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงสิริวิมล สาฆ้อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงทิตยา พรมเกษร

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงรัศมี นามแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนากร พังคะบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชนูนันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงดาวเรือง ทัดสอน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงธันยพัฒน์ ชัยพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณัฐวดี เกษแสนศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงจิรภา คูณขอนยาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สวัสดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายสุทัศน์ เศษนิตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายปฏิเวช พิกุลทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงกรวลัย แสนเมือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงจาลิดา ขุนกาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๖๙
นายอัษฎายุธ เดชเวทย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๐
นางสาวภานุมาศ อารีรักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาวศิรินทิพย์ แสนคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๒
นายศุภกฤต ดีขันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวพรชิตา ทวิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาวชลธิชา สุขะบูรณะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวธนวรรณ สิงทิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๖
นายชัยยา พรมสิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๗
นายทินกร เสนสนาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวศศิกานต์ เกือทาน

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๗๙
นายกิตติชัย นาคพะเนาว์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๐
นายคมสัน พาไหม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๑
นายพัฒนากร แสงสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๒
นายพิเชษฐ์ พลขำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาวศศิชา ยิงแก้ว

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวอริญา เย็นใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๕
นางสาวศันสนีย์ คำเหมือน

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๖
นางสาวอัญธิญา หว้านเครือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๗
นายจักรกฤษณ์ แก้วมณีชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวอมรรัตน์ บัวแพง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวรัตนาภรณ์ นามไธสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๐
นายทวีศักดิ

์

ผาทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๑
นางสาวหยาดฝน แสงประจักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๒
นางสาวศศิประภา ชูยินดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๓
นางสาวเมลิน ภิญโญดม

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๔
นางสาวกนกวรรณ มณฑา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๕
นางสาวสิทธิพร ประสานพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๖
นายพงษ์นที ศรีสมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๗
นางสิริกาญจน์ แก้วก่า

๒๑/๐๘/๒๕๑๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดหนองคาย

วัดจอมนาง  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธวัชชัย แก้วเวียง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายวิริยะ บัวบาล

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุวจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายวิศรุต บุตรมาลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอนง นามทะจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิยดา พรมจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ สุยคำไฮ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายอภิเศรษฐ์ ดวงประภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายประกาศิต ปุระเทพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ คำหารพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนโพทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอรพิน แสนประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ขันติมัง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอุรัษยา พิลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณบุตร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายอธิบดี สุมี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกนกพร คำภาโว

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงกรกนก เมฆมนต์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยกุมาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงชุติมา อุปนาถา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงดนยารัตน์ อิมทรัพย์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงนัฐนินันทน์ เผ่าเต็ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงปรินทร นาคูณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ อ่อนสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงผกามาศ ดวงอาสงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กมลคราม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิยะดา นาใจดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิริวัลย์ จีนเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอภิญญา กมลพบ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอัญชลี ชัยรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายจิตรภณ อัปมาตย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายเจษฎา บัวชาบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธีระภัทร ทองบ่อ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายพิสิษฐ์ สุขสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกฤติยา จันทร์มนตรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กีบจำป

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงนุชเนตร แจ้งสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงปนัดดา ยาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุชาดา อาจินกิจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสุภรพิไล ไชยบุปผา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงอรปรียา มีแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอุ้มพัชรา พาลีรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายจิรพัฒน์ พุ่มรักษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ สามท่า

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทรงพล บัวชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เพียผือ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรัฐพงษ์ คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายสินทวี อาจหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายสุทธิเกียรติ ชัยบรรลือ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงบัณทิตา ยะประภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงปณิดา อ่อนสุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวรรณนิสา แวงวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงวิภาวี พลศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงสุจิตรา มูลราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายเจษฎา ปญญาใส

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทะสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกมลชนก แสนขวา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงชลธิชา บุบผาอาจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงสงกรานต์ บุญกว้าง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๕๙
นางสาวนัฐธมนต์ ตะโนนทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๐
นางสาวอัญชธิดา โพนทองถิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๑
นายฑีฆายุ พาสีราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๒
นายกฤษณะ ประไพรเมือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๓
นายสุทธิโรจน์ แนบเนือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๔
นางสาวฐิติมา พรมเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๕
นางสาวศิริพร ศิริสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๖
นางสาววิภาพร ปกคะมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๗
นางสาวสุดารัตน์ พระโพธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๘
นายวีรภัทร ศรีชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๖๙
นางสาวสมฤดี ประสีระเก

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเงิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายนาธาน สายแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณัฐชธิดา แทนกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดีสุวรรณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายอรรถกร แสนบัว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงเจนจิรา พฤกษาสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงขวัญชนก โพธิขาว

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกนกกร โยธะวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนรินทิพย์ ไผ่ปอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายนันทเดช คำสี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงอนุสรา พวงนะที

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงอรทัย คำบอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายศราวุธ มาฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงฉวีวรรณ คันทะสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ฝอดสูงเนิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายวรวรรดิ

์

ผ่านจังหาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงสุวิษา โคบาล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเหมือดแอ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายวิทยา สมมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงศศิธร ศรีวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยคินี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพฤศจิกา ศรีสุจิต

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกนิษฐา กับบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงจิรนันท์ บรรณบดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงปนัดดา คุณสนอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสายสุนีย์ กองทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุนิดา สาระคุณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุนิสา สาระคุณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายคธาวุธ ช้างน้อย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายสุริยา มนตรีนอก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายอนุชิต ชาดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ โคตรอาษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฐมล สุคุณพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงธิวาพร อัตฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงนฤมล ฮุงเมือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๖ เด็กหญิงเนตรนรินทร์ บุญเกตุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงวนิดา สมบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายนิรันดร อินยุก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายรพีภัทร พลาหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ มันเหมาะ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพนิดา ขันชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธาริณี เจริญรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงวิมลนันท์ สารกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศุทธวดี โคตรวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศุภิญญา โคตรชารี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสิรีพร อำนวยการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุนิษา พันโภคา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอรสา โคตพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นันทะสุธา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธรรมจักร ชนูนันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงนนธิชา ชนูนันท์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพรไพลิน สุคุณพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนไทย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงมะลิสา พันโภคา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงสุภาพร ชัยภิบาล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงอภิญญา อุตะมะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายชัยชนะ ทรัพย์ดีมีสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายชินราช จุลนันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คำภีระ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายธนกิจ แคนติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายนรสิงห์ ขันชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงภัคดิพร สมพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุทธญาณ์ สีหานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงแสงมณี มะธุผา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ รักษาภักดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายจตุพล แสงเดือน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายพัชรพล จันทรสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวราวุธ ยอดนอก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวสันต์ จันทรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายอิศรา ศรีจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงณิชา รังจันทึก

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศิวพร ใจบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสุภัตรา ขาวดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงจิตวดี กัวเสถียร

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายชยากร ศรีนอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายรัตนชัย กุมภิโร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายพายุ ดวงจันทร์ทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสร้างคอม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงธาริณี พิมพ์โสดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ผ่านแสนเสาร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายอนวัฒน์ ศรีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายนิรันดร์ โพนแพง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงธนพร อุนะสิงห์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอโนทัย มหาเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงณัตกมล ศรีหาแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายชาติกล้า โคตรดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ นามบุรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายเมธา ทะนาพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชนูนันท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอรปวียา พลัดภูมิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงปวิณอร บุญที

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพลับพลึง พิลาพรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงจิราพร สวัสดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา สะสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงนภสร อินทพาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงปวีณา กะกุลพิมพ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงอังคณา แก้วไทย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายภูริช กวนหลวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายศิริมงคล รัตน์ประทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงอภิญญา กำยานหอม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายมานัด ศรีภิรมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายเจริญชัย แสงใส

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงวริศรา ลุนมาตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ต่างโอฐ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ปงสนิท

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนิติกร ชุชายสงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ ติตะปญโญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงพัชนันท์ โสภาหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายสุดแผ่นดิน ทรงดาวเรือง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายสรวิชญ์ ผาทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายภานุกร ศรีจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายรพีพัฒน์ ขันรัฐบาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายศราวุธ พรหมประดิษฐ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายธีรโชติ สร้อยมาลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายธีรภัทร จันทะสุริย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงอรนิภา มาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงศศิภา ผาทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงไพรินทร์ ตะตินุช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๐ / ๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วนามเมือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงมณฑิรา เหมจะบก

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกิตติยา ชาวยศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายธวัชชัย ชัยสมคุณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายธารี ตามประสี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายเมธา สีใส

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวิศรุต แสงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายสิทธิชัย รัตนะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอารยา ละครชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงภัณฑิรา สุมมาตย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพิมพร บัววัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงรัตนากร ศรีสมบูรณื

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสารินี พังตุ้ย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงทิพานัน มุตตะสัตย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงมัณฑนา ต่างโอษฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงศศิญา ต่างโอษฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงศิริกัญญา ตาเต่า

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงศิริภัสสร สารคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๘
นางสาวฐาริณี สีต่างคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๐๙
นางสาวฐิราภรณ์ เหลาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัติฐิยา นิลเกษ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๑
นางสาวทิพาภรณ์ เหลาทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๒
นางสาวรัตนาภรณ์ เหมสังหาร

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๓
นางสาวอารีรัตน์ หาฤทธิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๔
นางสาวอารีย์วรรณ หาฤทธิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๕
นายอรรถพล ขจร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๖
นางสาวอภัทชา เหลาทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๗
นางสาววรินยุพา ปองสนาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๘
นายธวัช ชัยอามาตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๑๙
นายธัญภิสิทธิ

์

กวนหลวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๐
นางสาวดุจเดือน พิมพ์บูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๑
นางสาวนันทิดา สีตานิด

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๒
นางสาวนิภารัตน์ กิตตะพัตร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๓
นางสาวบุษบา สีต่างคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๔
นางสาวพิณภาภรณ์ อุฏะมาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๕
นางสาวมารดาวาท ศิริทอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๖
นางสาวสุคนธมาศ ศิริทอน

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๗
นางสาวหนูพิษ เคนาพิมพ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๘
นายสรศักดิ

์

ลีตี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๒๙
นางสาวกัญญาวีร์ เหลาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๐
นางสาวจิตตรา สุดแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๑
นายเจริญชัย เคณาภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๒
นายชัชวาล มาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๓
นางสาววรธิดา ฝายขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๔
นายชัยมงคล นิลเกตุ

๑๕/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๕
นางสาวณัฐภัค สีสวยหูต

๑๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๖
นางนิมนวล

่

นิรมล
๑๘/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๗
นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา

๑๑/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๘
นางประรารี คำเมืองแพน

๐๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นางพรรณา พรมมา

๑๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๐
นายสมพงศ์ นารีบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๑
นายสิทธิกร คำอ้อ

๐๓/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๒
นางสุกัญญา อินทรโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๓
นางสุณัฐฌา มูลทุ่ง

๒๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๔
นางหนูพิศ ถินนาร่อง

่

๐๔/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๕
นายอนันต์ สำราญจิตร

๑๕/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๖
นางเทียนทอง แสงกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายกฤษณะ ชาพิทักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

ผาทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายชยานันต์ ลีลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธนธรณ์ ผาทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายธนาวุฒิ เปากลางไพร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายพิศุทธ์ ดำรงค์ชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายยุทธนา โกนากัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายศราวิน ยาปุรุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุดแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะนิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงชุติมา ผาทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงฐานิดา ทระลึก

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๒ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงณัฐพร สูงสุมาลย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงนิรุชา ผาทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปยธิดา นาไพวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงศรัญญา ผาทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอุลัยพร ศรีวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายดุลยวัต บรรณารักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พลพิทักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายศรายุทธ หอมดวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายอิสรา ศรีจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายเจษฎา สุทธิวรรณา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดาพร ต่างโอฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนุสรา เศษนิตย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงปยะภรณ์ ผาทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงภาคินี เคณาภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงศิริพร ชาวยศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุภาวดี ชาพิทักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอรนุช อำมวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพสุนันท์ สมศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายนครินทร์ ชาวชายโขง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูยอดสูง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ คำแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงวรางคณา แก้วดวงศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุญยง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพิยดา ภูจอมคา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุพัตรา ภูจอมคา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงพลอย เวชกามา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ บัวชัยชิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ รัตนติสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายวันเฉลิม แท่นหิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงเมศินี ทองสมุทร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายมังกรเทวา ชัยสะท้าน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายกฤษฎา สารภาพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายภูริณัฐ คำจันทร์วงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงตติยา อนารักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงปฏิมากรณ์ ผลบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงมินตรา ศรีเชียงสา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภัทรดนัย กระอาจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา หงษ์สีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายภัทรพล ถานบำรุง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ แก้วหนองฮี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สวนคาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงมุฑิตา ไชยพิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายชัพวิชญ์ จุดโต

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

ศรีจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอธิตญา ถนอมเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกัลยา ม่วมกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุภนิดา แก้ววิเศษ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวปวิชญาดา ศิริรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๘
นางมยุรี นางาม

๐๔/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๐๙
นางลำดวน ดงราษ๊

๑๐/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาววรรณิภา จำปานิล

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๑
นางวิมลประภา อ่อนพรม

๒๔/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๒
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ

๒๐/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๓
นายสมคิด หมืนเรือคำ

่

๒๖/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๔
นายอดิศักดิ

์

เวียงคำ
๒๐/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๕
นางอัจฉรา นาคเสน

๒๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวีรยุทธ ประยูรชาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงลุน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงฐิติวรรณ สุวรรณรินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพรพรรณ ตามพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ พันจันลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงกนกพรรณ คำมี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนำฝน จอเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวิภาพร แสงโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวิภาวินี ประจิมทิศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกฤตพร สาระคุณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกัญชลิกา สมบูรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงพรไพลิน ดาวเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพรรณนารา โพธิหงอก

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอมราพร อินทรประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอัครนาฎ บุญทวี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายทวีชัย สุคุณพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายพรชัย อุทุมมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายสิงขร สีสา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงนันทิชา แสงสุกวาว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ประดับเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงมุธิตา จันทะแจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงเกศสุดาพร วรสีนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงจีรนุช ขอนเต้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ สายเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนัฐปรียา คำกุลมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สวัสดิเมือง

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงฐิติมา ทองสงคราม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนัฐธิดา บุณณเวทย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอัชราภรณ์ มาศพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายภูมินทร์ ไชยวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๗
นางสาววันวิสาข์ สมศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายอาริษา โสสุด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๔๙
นางสาวชนาพร กองเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๐
นายจักรกฤษ ปล้องยาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๑
นางสาวภาริณี ชำนาญกลการ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๒
นายอภิวัฒน์ พงษากลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๓
นางสาวปูนา ชนะสิงห์

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๔
นางสาวยุพา ช้อยชด

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวสุพรรณิกา ชูลี

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๖
นางสาววริศรา รัตนโสภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวฐิติยา จันทะแจ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวอรอุมา งามยิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๕๙
นายศราวุฒิ บุญปญญา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนภัทร ขอสูงเนิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายคุณาวุธ ม่วงปน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายอนุสรณ์ เหลาทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงวนิษา ชมประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณวงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรัญญา ผ่านพิเคราะห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงศิริมาส ชืนใจ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายกรวิชญ์ นาทองบ่อ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธนากร สนิท

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายนิพพิชฌน์ เปลืองไทสงค์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายประเมษฐ์ จะเชินรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ สังข์เมือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวนิสา บิดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสิริโสภิตา ชาวยอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นายนภดล ชืนใจ

่

๑๑/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวธิดารัตน์ คำกองเกิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภูหอม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายศุภวิชญ์ วาระอาลัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสุภาพร โคตรฮุย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยทองดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงปทมาพร ใจเอือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายกฤษฎา เพ็ชรโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายธนากร สอนสำโรง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงชลธิชา ทองมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ เพ็งพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุพัตตรา ทวิปชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กีดกาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงนำทิพย์ ธงชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงวิภา ผ่านแผ้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงธราทิพย์ ตรีเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกนกพร ฤทธิมาร

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีหาดวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงพัชรี อินทชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธรรมนูญ เพียงตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงรัชนีกร ธนเรืองสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสรวีย์ ตุ่มภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ปุชัยเคน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีจูม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มูลฉวี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โสภาจร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงศิริภาพร ไชยพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวลิดา ถำวาป

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกิติยา นาไชย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนฤมล ทองมาก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงปนัดดา ขัตติยะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงปภาวดี ขัตติยะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ขาว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๗
นางสาวแพรวพราว ทิพวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๘
นางสาววลัยลักษณ์ ภูคำอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๐๙
นางสาวปาลิตา คัทธะรินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวสุกัญญา สุภานิชย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๑
นางสาวสุภาภรณ์ พินทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๒
นายวีระพล เพชร์ฤาชา

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๓
นายธนากรณ์ ตางจงราช

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๔
นายวิวัฒน์ สิงห์มี

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวอทิตยา สิงห์แก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๖
นายจิรายุทธ สีชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๗
นายพรชัย สอนสำโรง

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๘
นางสาวดุษฎีพร เครือภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๑๙
นายพรมลิขิต อุดมศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๐
นางสาวเกตวริน ชัยมัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๑
นางสาวณัฐลิตา ไชยดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๒
นางสาวมลิษา ริสมิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๓
นางสาวละเอียด สีดาห้าว

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๔
นางสาววรรณประภา สุรกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาววิภาวี ผาบชุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๖
นางสาวธิดามาศ มูลแอด

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๗
นางสาวอรัญญา คำพิชิต

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๘
นายสุริยัน อาจหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจิราพร อามาตมนตรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุวิชาดา ศิลาบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ระดาฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงศิริญา แสงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสกาวเดือน ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณเวียง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงพัชรา ศรีวันทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงศิริพร เหมชูยิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายเทวา เขียมสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายเพชรรัตน์ แทบทาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนุกร วงศ์สิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา โคตุธา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายธีระพงษ์ ถนอมสงัด

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงฐิติมา ฝอยเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงวันวิสา กระทุ่มนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา แสนคำภูมิ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงมาริสา ทีภูงา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง วัดนิเวสคชสาร  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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