
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๙,๕๒๔ คน ขาดสอบ ๒,๓๙๓ คน คงสอบ ๗,๑๓๑ คน สอบได้ ๔,๔๕๘ คน สอบตก ๒,๖๗๓ คน (๖๒.๕๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นางสาวนภหทัย สอนม่วง

๐๕/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวปรารถนา ยุทธวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๓
นางสาวพิมพ์นภา เพ็งสอน

๐๕/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๔
นางสาวพรรณาทิพย์ จันทะวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๕
นางสาวอภิญญา แจ่มเพ็ง

๒๘/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๖
นางสาวกนกวรรณ ผาสุข

๑๙/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๗
นางสาวยุภาวดี ศรีอ่อนหล้า

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๘
นางสาวยุพิน บุตรวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวโสภาวรรณ ต้นแขม

๐๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวละมัย โพธิชัย

์

๒๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวแพรวพรรณ วันใส

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๒
นางสาวดรุณี มูลเสนา

๒๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวฐา ดอนหล้า

๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวอังคนา ไทยโยชน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๕
นางสาวนัทฐาภรณ์ แพงแซง

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวสุจิตรา กามะพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๗
นางสาวสมคิด ราณจิต

๒๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๘
นางสาวอุบล อัญชลี

๐๘/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๑๙
นางสาวสายวลี ถินประสาท

่

๒๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวฉลวย แย้มสุนทรา

๒๒/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๑
นางสาววราภรณ์ ตาตะมิ

๒๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวแดง จันทะโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๓
นางสาวแปล ดาทะราช

๑๗/๐๐/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๔
นางสาวเพ็ญนภา พินโสภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๕
นางสาวสมพิศ ดงหลวง

๒๕/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาวสมพร พันธ์ม่วง

๒๐/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๗
นางสาวอาภา นนทโพธิเดช

์

๐๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวภัคธีมา ยศศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๒๙
นางสาวทัดดาว พิทักษ์กุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๐
นางสาวปองขวัญ อินทรสงเคราะห์

๐๙/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๑
นางสาวอมรรัตน์ เทียงผดุง

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๒
นางสาวทิพวรรณ ศรีชัยชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๓
นางสาวศุภมาส สุมโนทยาน

๑๓/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๔
นางสาวแสงมณี วงจำปา

๐๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๕
นางสาวพรทิพ วงสา

๒๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๖
นางสาวน้อย ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๗
นางสาวนิด ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๘
นางสาวเกสอน วัดทะจัก

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๓๙
นางสาวดอกแก้ว ชัยสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๐
นางสาวกูด ไชยะบุรี

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๑
นางสาวสอน วรรณแสง

๐๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นางสาวตี จันทะวง

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นางสาวเตีย

้

สีวิไล
๑๒/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๔
นางสาวกุ้ง พรมจัน

๐๗/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๕
นางสาวกานต์ธุลดา สิรินนวกุลธร

๑๑/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๖
นางสาวจันทิวิ ชาวเวียดนาม

๑๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๗
นายนครินทร์ สีเล

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๘
นายเอกชัย คำเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๔๙
นายปญญา วันคำ

๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๐
นายนิวัฒน์ ย้อยดวงชัย

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๑
นายบัณฑิต เยรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๒
นายวันเฉลิม ศรียะอาจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๓
นายวินูญ เนตรมณี

๒๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๔
นายภวดล ภาคภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๕
นายอธิพันธ์ สูฝน

๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๖
นายทูลวิชิต อุปะละ

๐๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๗
นายวุฒิชัย พินธุเอก

๐๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๘
นายบุญทัย นันธิจารย์

๑๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๕๙
นายไชยยา เข็มพรหยิบ

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๐
นายสิริชัย สีหาชัย

๒๖/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๑
นายกิตติพงษ์ โองขากาศ

๑๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๒
นายสกานต์ จันสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๓
นายศักดิดา

์

แนวจำปา
๐๗/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๔
นายชัยศักดิ

์

กงระหัด
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๕
นายวีระวัฒน์ นามรส

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นายอภิญญา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นายสาธิต เค้าสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นายอนุชา เก่งสาริการณ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นายพายุ ขุนรอง

๒๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นายพงศกร ไชทองดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นายสมพงษ์ สุทธิอาศัย

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นายธนภัทธ ผาตะนนท์

๑๕/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นายประเสริฐ พรมสุวรรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นายคมสันติ

์

พระโส
๑๓/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นายบรรพต ชาวชายโขง

๐๓/๐๒/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นายสุเวช มาตงามเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นายสุริยันต์ มีแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นายนนท์ชัย ไชยมงคล

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นายภานุกร บ่อบัวเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นายยานันท์ แสงสุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นายสมยศ วรรณสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นายประกิจ ตุ้มเมืองโดน

๒๗/๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นายบี

้

หลวงลาด
๑๒/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นายศศิพร ร่มเย็น

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นายพิพัฒน์พงษ์ คงทวี

๐๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นายปริญญา จินดา

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นายสุทธฺพงษ์ กามาพร

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นายโรจน์ศักดิ

์

ชัยสนาม
๒๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นายสมเพียร สมศรี

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นายมนชัย นาเมืองรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นายพงษ์วัฒน์ สุขภิรมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นายธีระพงษ์ ผงอ้วน

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นายนัตพงษ์ ผกากอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๔
นายปกรณ์ แก้วฉลวย

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๕
นายโกศล เหง้าวิชัย

๑๓/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายประสิทธิ

์

มูลไคสี
๐๙/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นายวิทยา สีคันทอน

๑๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายสุวรรณ ชีชาพรม

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นายกฤษณะ โสดาศรี

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๐
นายบัญชา ปูลา

๐๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๑
นายวัชระ บุญชู

๑๒/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๒
นายธันวา เวียงอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๓
นายวัชรพล กองแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นายศุภมิตร อาจสยาม

๐๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นายชาติชูพงศ์ เหล่าสงคราม

๐๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๖
นายทวีศักดิ

์

ภูมิศักดิศรี

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๗
นายธนวัฒน์ วิเศษลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๘
นายเพชรคำหาญ พิษนาค

๐๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๐๙
นายไกรสร สีลาทัน

๐๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๐
นายอานนท์ สิทธิสมบัติ

๑๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๑
นายจักวาล บำรุงรส

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๒
นายมนตรี ศิริชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๓
นายแวว ราณจิต

๐๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๔
นายพิพัฒน์พงศ์ เรืองแสง

๒๒/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๕
นายสุรศักดิ

์

นาดี
๒๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๖
นายศุภชัย สูขภิบาล

๑๓/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๗
นายธวัชชัย บัวโรย

๒๗/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๘
นายสุปญญา พิมพเสน

๑๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๑๙
นายณัฐวุฒิ วัดแผ่นลำ

๑๖/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๐
นายนิกร บาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๑
นายเถลิงศักดิ

์

พรมดวงสี
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๒
นายพิชิตพงษ์ นิลเกตุ

๐๙/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๓
นายจอมไพร คำธาตุ

๑๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๔
นายสนิท แสนสอาด

๑๙/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๕
นายสมพงษ์ น้อยมาก

๑๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๖
นายริรายุส น้อยเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๗
นายชุมพล ไวยพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๘
นายเอกลักษณ์ เทพา

๐๒/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๒๙
นายวัชรากร ดวงน้อย

๒๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๐
นายบุญธรรม ชุมนารี

๒๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๑
นายวัฒนา อุปฮาด

๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๒
นายศักดา ส่องแจ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๓
นายอธิวัฒน์ ดอนขัน

๐๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๔
นายไชยา ใจขาน

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๕
นายกฤษฎี บุญผ่องศรี

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นายอมรเทพ อินทรรัศมี

๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นายธิวารักษ์ คงศรี

๐๘/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นายนัฐพล ศรีแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นายเศรษฐี แย้มสุนทรา

๒๔/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายสุรกิจ อุตรฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายอดิศักดิ

์

หาญรันดร
๒๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นายเฉือย

่

จันทะแจ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นายพรสวรรค์ ศรีภิญโญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นายพงศกร โสขันตะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นายบัญชา วิเศษบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นายชำนาญ เหลาทอง

๐๓/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายคมสันต์ แสงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นายสุรชัย จอหอ

๐๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายอรุณ พาศรีตะบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นายภานุวัฒน์ สัมพันธะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายจอมใจ ชัยเลิศ

๑๖/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายเจนรงค์ สีโนย

๒๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายพรสวรรค์ ศรีหาบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นายศราวุฒิ ราชโยธี

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นายชวา วงงอ

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นายณัฐวัฒน์ ศีลาคำ

๐๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายจักรกฤษ ดาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นายชาญเกียรติ โรจน์จนวินิจกุล

๒๐/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๕๙
นายวิชาญ จะหลาบหลอง

๒๗/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๐
นายบัณฑิต แรมลี

๑๗/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๑
นายพิเชต อ้อคำ

๐๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายไกรวิชญ์ กันยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายอโณทัย วรโภชน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงกันธิชา พรมบุญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงวรรณิศา รามประพฤติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงณัฐวดี บัณฑิตบวร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงณภัสนันท์ ภูเต้านิล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงรวิพร ศรีษะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายวรพัฒน์ วรจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวดัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกัลยา อาทิตย์ตัง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงอริสรา ประทำยะเต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงมุขสุดา พันธ์จิตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงพิยดา นกนาค

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ธาตุทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอรอุมา กุลสุวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุนิษา ศิริมา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายเจษฎา วันหอม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายหิรัณย์ สุทธิบุญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวชิรวัฒน์ แสงพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกัลยาณี ขันตีสพังหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายสุธินันท์ ประเสริฐสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี คำภูมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ แสงหัวช้าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ กาสินพิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ สมศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงจันจิรา สิงหัส

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพนิดา แสงจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายเจษฎากร จันทรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงอภิรุจี พิญโญยงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายศุภจิตร์ ประเสริฐยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงอริศรา สิทธิจักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุดาวรรณ พรมโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงนำหวาน พรหมโคตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี ตรีระสี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายเจษฎา จงอุ้มกลาง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงพรลภัส สุระคาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายสุดใจ แผ่นลินฟา

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ เหมนิล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอินทรา วันทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกิงเพชร

่

คำพุด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมิสง่า

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงชนิตา สุริยันต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๔
นายณัฐ์พัชร์ นันทโพธิเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวสุรีย์ เคือแสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๖
นายณรงฤทธ์ สีหาวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชมพู่ โสภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายไนยชน วิชัยวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายกฤษณะ นิลละคา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธนโชติ จันทร์อินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายพิภพ ภูธนประยูร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ชัยศิริถาวรกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายลัมปกรณ์ จันดามี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายอดิเทพ บุญชิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกมลเนตร สร้างลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงจรินรัตน์ เสียงลำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรชัยโรจน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงลักขณา โคตะเสนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูดหวาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายเจษฎา คำแพงศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายเจษฎา หวานคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายจักรภัทร ขันทะเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายจิรโชติ สุขเสริม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายทินพัฒน์ อุ่นดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายธนพล นันทะมีชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายพรชัย มินาคุณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพันฤทธิ

์

วู
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพัสสน ชาวชายโขง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายศักรนันทน์ จักมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงปยนันท์ สุระพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงจันทกานติ

์

สาลีพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ปุราชะโต

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงปฏิพัทธ์ สาริมาตย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปนิชญา วรราช

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายเด่นพงษ์ อินทะจินดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายกฤษดา โพธิรุกย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐพล ผลจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธนภัทร นาวาศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายธราเทพ นิยนุช

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายนิติธร รินเตชะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายพนาวิน บัญดิษฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายภูริภัทร ไชยเพชร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายราเฌนทร์ บัญดิษฐ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายศุภกร กุลเสน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

สารสินธุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายอภิชาต แสงจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ริยะบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงปาณิสรา แดงสนาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา สาระพัด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวรินยุพา พันศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงวิชาดา ผาระนัด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงนันท์ธิดา อุ่นดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์วะราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายโยนาธาน บำรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายจักรกฤษ จันทะนิตย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายชัยมงคล สิงห์หาบุญมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายธีรเทพ บวรศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ ขาวนอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายพีระพงศ์ เครือศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายภูตะวัน คุธินาคุณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายสาคร พงษ์สนิท

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงกัลยา พนาลิกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงฉิรินรัตน์ มาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญประกอบ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงฐิติพร บัวแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐฑพร โคตะวัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงทอฝน สุทธิบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ช่วยอาสา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงพรทิพา สวัสดิเจริญ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงลิสซ่า มะรี  สโตน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ภู่ขาว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเมธี ภูกาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายชาคริต พุทธคุณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายชายชาญ นามวงษา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนกร เชาว์ประมวลกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายปยะพล สีพันดอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายพีรภัทร ชมภูนาวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายภูสยาม อุนาราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายรตน ประชารัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายรัตนพล บรรจง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายศิขรินทร์ ลีเพ็ญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอชิตะ นามรส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายอภินันท์ สอนไกร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายญารินดา หวันเสนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงณิชชิศา ขำมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงยุพาวรรณ ท้าวนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงรุจิรา ชาสุทธศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงวิจิตรา คูณศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุชัญญา สามัญฑิตย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุณัฏฐา แสนโสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายจตุรภัทร วรรณขาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายชัยรัตน์ นาคโคตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายชาคริต เจริญศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายนภัส เพชรเวียง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สักเสริม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสหรัฐ ยุนิรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงแพรววนิต ศิริคำเพ็ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงกฤตพร เสนามางคล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงทิพปภา ชาหยอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงธนพร ทุมรักษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงนำฟา ใจดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงปติมา ชมชะนัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรสุนิดา ยืดยาว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงวนิดา วงหาริมาตย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงศุภมิตร มโนราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุภานิดา หวันเสนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายนัฐวุฒิ สาริบุตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายเฉลิมชนม์ ณ  นครพนม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายทินภัทร กะมุตะเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายภูริทัต วงค์สมบัติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสมใจ บุศดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธนพล กามาพร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ รามฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายกฤษฎี มณีแสง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงเพียงใจ ชัยบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายณัฐกานต์ ถนอมไสว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๘
นายธารินทร์ บุณยเนตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุโพธิแสน

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายนภสินธุ์ ขันทะชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอภิญญา ชีชาพรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกมลพร พูลพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอลิสา สุกามิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายนนลวัช ทับเสนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายธนพล ขอนามใหม่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายเจษฎา ปานิเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ นาคเหม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุขดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุนทรีย์ ศรีชุมพล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกัญญาภัค หอมมาลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายชนาธิป พรมสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายฐานันดร ปานิเสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายคมกริช บุญชิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงรินลดา วาดวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายอภิชัย สำเนียง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายเกรียติพงษ์ เพียสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงฉัตรชฎา นิยะนุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายอนันท์ วิเศษสุนทร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายสุเมฆ ไชยปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายอดิรถ ปาละบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายกฤติภูมิ อินทะบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายอาทิตย์ เวียงคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทาคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายเกียรติภูมิ ชัยเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายพิเชฐ จิประพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๖
นายณัฐพล แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริเชษฐ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายคฑา ลีลาสงวนพงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสิทธิชัย เดชสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงปภัสสร เทียนกลำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงกนกพิชชา ปรรณรัสสร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๒
นายกฤษฏา เกษร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายพุทธิพงษ์ สิทธิชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายพสิษฐ์ สิริพงศ์บุญสิทธิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงนงค์รัก สุธาผา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายอภิลักษ์ ศรีจุ้ย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายก้องเกียรติ วิมลชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงกรองแก้ว เชียงใต้

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุตรสอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงอรอุมา หันประดิษฐ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนริสรา ซาทุม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีผิวผาก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงชนัดดา เชิดชู

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ริยะนิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เนตรวงค์อินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิยดา มิสักขะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงษุภากร หลวงบัณดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงอรไพริน แดงช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงธัญชนก จารุนันทลักษณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงไพรินทร์ สุรินธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงพิยดา หนาดทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๒
นายทศพล โสภาพ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๓
นายณรงค์ศักดิ

์

จำปาศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๔
นายศุภโชค ลีลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๕
นายอรรณพ บัวใหญ่รักษา

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวชลดา วงค์ธร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวปานทิพย์ ไตรรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๘
นางสาวปยธิดา บุญยิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาวลักษมี แซ่ล้อ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๐
นายเกศฎา เตณากุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๑
นายธีรพัฒฑ์ คำภาจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๒
นายประเมษฐ์ ปตตะนี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๓
นายฤทธิศักดิ

์

พาเวียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวพัชราวดี พงษ์รัก

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๕
นางสาวสิริกานต์ กลันเชือ

่ ้

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๖
นางสาวพรนภัส ใจซือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายรัชนี พรหมโสภา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๘
นางสาวภัทชริญา รองแขวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๘๙
นายชิษณุพงษ์ คำพิฑูรย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธิมาหาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๑
นางสาวกำไร อ่อนสระน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นางสาวสุมิตา สุขแสงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธีรตา ราชปองกัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๔
นางสาวเกษฎาภร เครือทองศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๕
นางสาวชลธิชา โคตรจรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๖
นางสาวดลญา วิรุณพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๗
นางสาวนงลักษณ์ เมาแสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวบุษบา ศรีปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๓๙๙
นางสาววิชุดา จันทรปญญา

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวสิรินทรา กลินขจร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวสิรินทรา อาจใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวหนึงลดา

่

บรรณารักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๓
นายธนรักษ์ อรพิมพ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาวกัณฐิกา พรมเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวนริศรา เฉพาะตรง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๖
นางสาวนุชนาถ น้อยเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวศศินันท์ กลางหล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวสุธาสินี อ่างมัจฉา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวอรยา อ่อนแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวกนกวรรณ การดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวชลิตา สว่างคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาววราภรณ์ สุนทรชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นายณัฐวุฒิ วงหาริมาตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวกวินธิดา ศรีสมพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวหทัยนุช วิเศษศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นางสาวอริสรา อินสะอาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นายชินวัตร ลีวงศ์ษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นางสาวดวงหทัย สายราช

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นายกิตติพงศ์ พลศรีลาภ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวพัชรวดี เสียงล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวพนิดา กุดเปง

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาวกัญญาภัทร หัวสระน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นายเพชรรัตน์ ภู่สุวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นายจักรพงศ์ พิลารักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นางสาวฐานิดา วังพรม

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นายสถาพร ผลทิพย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นายวสุพล คชเชนทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นางสาวณัฐธิดา อัคราชศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอนัญญา ศรีอาจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงวาสนา พรมวาศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงอรปรียา คำเกียว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงรัตติกาล สุวรรณเทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๕
นางสาวนำทิพย์ พงษ์รัก

๒๕/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๖
นางสาวกฤติญา ศรีสว่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวกันต์ฤทัย พิณธุวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นางสาวกัลยรัตน์ แสงแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๓๙
นางสาวกัลละญา อินต๊ะขัติย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๐
นางสาวจรรยา ต่ออำนาจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นางสาวจันสุดา ศรีจันทะเนต

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๒
นางสาวจุฑามาศ ปสนิตย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นางสาวจุฑาลักษณ์ ปราบศัตรู

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ รองแขวง

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายชนะชัย เบาะพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๖
นางสาวชลดา กันยาจางวาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๗
นางสาวฐิตาภรณ์ เรือสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๘
นางสาวณัฐชา กวนเวียงจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวนิศาชล นามวงษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๐
นางสาวบุษบา ผงเผ่า

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๑
นางสาวปนัดดา พิลาหลวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวปยธิดา หนาดทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวปุณยนันท์ คงสวี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวพนิชา คำสว่าง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพิชชาภา เบาะพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๖
นายพิทยา สอนสุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาวภัคจีรา ตันนารัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๘
นางสาวยศพร บุญจวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๕๙
นางสาวรัตนภรณ์ วังพรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาววนิฎา วงศ์ต่างตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาววราภรณ์ มูลทำธร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๒
นางสาววันวิสา แสงบัวภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๓
นางสาววาสนา คุณานิล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๔
นายวิธวัช สงวนศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาววิยะดา แสนพรม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๖
นายศศิกานต์ ศิริแสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๗
นางสาวสรัลพร มีศิลป

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๘
นางสาวอังศนา พิทักษ์กุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๖๙
นางสาวเบญจมาศ สีต่างคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวกนกวรรณ แสนสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวจิราพร จำปาสอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวกนกพร เคณาอุประ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวชฏาพร บุตรแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวชลธิชา หมอยาเก่า

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๕
นายนภัสกร โคตรสุโน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวปนิดา สีหาปญญา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวปภาณิน สิงหัส

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวพัชรพร สินธุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวสุพัตรา รักขะเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวอนิตญา หิระเดช

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวกมลวรรณ ขจร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวกรรณิการ์ ชาพิทักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวขวัญจิรา โลหิทัต

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาวจันทราภา อุดม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวณัฐฐาพร พรมคำอินทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นายณัฐพล ชารีแสน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวธารตะวัน คำดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวธิติมา แจ่มจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวปนัดดา ศรีษามิ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวปาริฉัตร ชัยภิบาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นายภูริวัจน์ ศิริธรรมพัชร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวเก็จมณี โลกานินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวเฉลิมขวัญ คุณเทพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๔
นายเสกสรรค์ วงศา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๕
นายธนากร ศรีกลม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๖
นายอภิเดช ซุยใจทัศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๗
นายจันทิมา เปาทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๘
นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชร์เวียง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นายธนากร โรจนธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นายพิษณุพงศ์ สุขเทพ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวศิริญาพร ไชยสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นายอนุชา สำเภาลอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวอัจจิมา สรรพาขาว

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวอรไพลิน ใจซือ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวภิรดี บุญเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวกมลลักษณ์ อัศวะภูมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวกัญญารัตน์ อินทะวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวจิราพร ชินคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวณิชา ศรีทะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาวนันทิยา โกสารัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวปรารถนา โทศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวผกามาศ หนูแจ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวศศิธร วงศ์คำดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวสุกัญญา สีทน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นางสาวสุธิษา ดอนอีง้อง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นายสุวิชา วิยะนัด

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๗
นายนนทชัย สุขสำราญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวอนัฐดา บุตรสุรินทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๑๙
นางสาวภัทรลดา สุทารส

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๐
นายสันติภาพ เตยพรมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๑
นางจันทนา ยิมเสงียม

้ ่

 กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวนัทวรรณ์ พรมรักษา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๓
นายธนากร กุโบลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๔
นางสาวปาณิสรา อินทะจักร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๕
นางสาวสิริกัญญา สุนทรชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๖
นายธีระพล ใฝใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพวงกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงณัฐพร เบียวเก็บ

้

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตตะโส

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงชลลิดา อรพิมพ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงสุภาวิดา พิสัยกุล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงธันยาพร พรหมจรรย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ พรหมลา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงมลฤดี แซ่เตีย

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายกฤติเดช สวัสดิทรัพย์

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายฐิติพงษ์ สอนคุณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายธนภัทร แก้ววันดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรนันท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๐
นายกิตติศักดิ

์

แก้วมาตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๑
นางสาวจารุวรรณ สุรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๒
นางสาวญาณิน เรืองสมบุญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๓
นางสาวณัฐนิชา ราชเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๔
นางสาวนฤมล ชัยกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๕
นางสาวนำเพชร สัตบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๖
นางสาวปวีณา ปดทุมมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๗
นางสาวมัลลิกา สิงหาพรหม

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๘
นายดุสิต ใจขันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๔๙
นางสาวพรพิมล สิริแสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๐
นายชาญณรงค์ ใจคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๑
นายณัชพล ธรรมรงรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๒
นายณัฐพงษ์ โฮมภิรมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๓
นายทนงศักดิ

์

แก้วศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๔
นายนัฐกร นามชาลี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๕
นายประสิทธิโชติ คำสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๖
นายพิสิษฐ์ ศรีเมืองทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๗
นายภัคพงษ์ โสภาธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๘
นายภูรินทร์ บรรณารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๕๙
นายยุทธปกรณ์ ใสสว่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๐
นายวัชรากร สิงหาพรหม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๑
นายวิทวัส ตันนารัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๒
นายวิลเลียม

่

ดาวน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๓
นายวิศรุต โพธิสะอาด

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๔
นายวิเชียร ศักเหลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๕
นายสุชาครีย์ ศรีพลพา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๖
นายอนณ ศุภเมธี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๗
นายอนุชา ชัยเสนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๘
นายอนุชิต พาระตะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๖๙
นายอนุสรณ์ สีหะรักษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๐
นายอภิชน จันตะนี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๑
นายอภิชิต ศรีสันต์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๒
นายเกรียงศักดิ

์

พรมไชยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๓
นายเจษฎา โนนทะคำจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๔
นายไพบูลย์ ศรีวิลัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๕
นายประพัน อุ่นทะชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๖
นางสาวปนัดดา อึงสุวานิช

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๗
นางสาวสุดารัตน์ วงค์รินยอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๘
นายสุภัตรชัย พระศรีอัคฮาด

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๗๙
นายเจริญศักดิ

์

ภูเขา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๐
นายวรวุฒิ พิทักวาป

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๑
นายปวริศร์ บุญมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๒
นายปณณธร ไพราม

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๓
นายวรากรณ์ บุญวิเศษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๔
นายเกียรติศักดิ

์

สิงหเสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๕
นายปฐมพงษ์ มงคลสืบสกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๖
นายพลลภัตม์ พรมสูตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๗
นายพุทธา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๘
นายเขมทัต จันบัวมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๘๙
นายชรินทร์ ภูมิคอนสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๐
นายวรายุทธ เขียวพวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๑
นายอภิรักษ์ บรรเทาโฮม

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๒
นายสิทธิกร วงษ์มณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๓
นายสายฟา โปตะวัฒน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๔
นายธาริน วิจารณรงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๕
นายนริศ ใจซือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๖
นายนันทวัฒน์ นามบุรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๗
นางสาวปรียานุช คุณานิล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๘
นายวิฑูรย์ ผงอ้วน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๕๙๙
นายวิศรุฑ อินทรรัศมี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๐
นางสาวอรปรียา พวงมาลัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๑
นายนายเมธี บุญโสม

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๒
นายอนุรักษ์ มูลคุตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๓
นายสัญญา โกสิลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๔
นายชาญชัย อิฏฐารัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๕
นายยศรินทร์ พันธุ์เอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๖
นางสาวขวัญใจ สุแดงน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๗
นายจิรเมธ โลหิต

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๘
นางสาวกนกวรรณ กิจประเสริฐ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๐๙
นางสาววิภาพร คำละคร

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๐
นางสาวกุลธิดา ดีเสริม

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๑
นายศรีเทพ ทองสะโคม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๒
นายเอกชัย จันทาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๓
นายณัฐธชา พงษ์เก่า

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๔
นายอนุชา จันทอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๕
นางสาวณัฐกานต์ นันทะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๖
นางสาวทัณฑิกา สีม่วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๗
นางสาวนลัทพร ภูริศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๘
นางสาวนัชชา บุษราคัม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๑๙
นางสาวปนัดดา บุผาสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๐
นางสาวปยนันท์ พระสลัก

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวพิชญ์สิณี บุตรสีทัด

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นางสาววรรณิดา สวัสดิเจริญ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวศิริญา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๔
นางสาวสิริยาพร จัตกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๕
นางสาวลัดดาวัลย์ ดอกพยอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๖
นางสาวกฤษดาพร เสียงเสนาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๗
นางสาวแพรวพรรณ พรมมินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๘
นายกฤตพจน์ พิมพะนิตย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๒๙
นายชาญชัย ธรรมเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๐
นายธนภัทร พยุงวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นายพงษ์พันธ์ นามแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๒
นายสหฤทธิ

์

ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๓
นายสุทธิพงษ์ เพชรศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๔
นายเอกรินทร์ ตะวงษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๕
นายเอกอักษร สุนารักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๖
นายนายภัทรกร หินะสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๗
นายธันวา น่าชม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๘
นายวัฒนา บุตรเทศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๓๙
นายฐิติกร อินตาจัด

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๐
นายพงศธร สังชะนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๑
นายพิษณุ มูลทะศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๒
นายวรเมธ นนทะสินธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๓
นายศุภชัย สุทธิสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๔
นายณัฐพล จิตติพิมพ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๕
นายทัศน์กรณ์ ตังโรจนสมบัติ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๖
นายสราวุธ เชือหอม

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๗
นายสหภาพ เครือเพลียกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๘
นายวันชนะ ต้นกันยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๔๙
นางสาวปยะฉัตร ปตะนนท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๐
นายนายปยวัสส์ ชัยกิจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๑
นายธีระพงษ์ วงสุวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๒
นายชาญณรงค์ เตนากุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๓
นายสนธยา กองวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๔
นายภูมรินทร์ ใจสอาด

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๕
นายณัฐพล ธาตุไพบูลย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๖
นางสาวดาวพระศุกร์ จันทะริน

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๗
นางสาวสายชล บุญรัตน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๘
นางสาวสุพรรณี จาวชัยภูมิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๕๙
นายจิณณวัตร นัคคะสาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๐
นายจีรวัฒน์ บุญยัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๑
นายนายชัยสิทธิ

์

ทรัพย์สิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๒
นางสาวกมลวรรณ สุนทรชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๓
นายบัณฑิต อ่อนประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๔
นายกฤษฏา แก้วโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๕
นางสาวญารีรัตน์ โลหิต

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๖
นางสาวอมรรัตน์ แพงอ่อน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๗
นางสาวทิพวรรณ เดิมทำรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๘
นางสาวธิติมา สังเพ็ชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๖๙
นางสาวพัชรินทร์ บำรุงเอือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๐
นางสาวพัชรินทร์ เอกสูงเนิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๑
นางสาวอินทิรา วันอุดม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๒
นางสาวไพลิน แก่นกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวกฤติมาพร สุวรรณศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๔
นางสาวสมิตา ไหลมนู

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๕
นางสาวจณิสตา พานิพัด

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๖
นางสาวจรัสวรี เหล็กเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๗
นางสาวปริญญา แสนโยธะกะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๘
นายมะโมรุ โฮซิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๗๙
นายมุธิตา นิยนุช

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๐
นางสาวศิรินทรา จำปาทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๑
นางสาวสุตรา จันทาทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๒
นางสาวอมลวรรณ ทฤษฎี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๓
นางสาวอังคณา พาพิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๔
นางสาวอารียา สีสวย

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๕
นายเจริญ เห็นทัว

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๖
นางสาวประภัสสร โคตรชมภู

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๗
นายณัฐชัยย แก้วจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๘
นายนครินทร์ คนว่อง

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๘๙
นายปริญญา นามบุญมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๐ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๐
นายศุภณัฐ โพธิสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๑
นายหัสวรรษ พันธะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๒
นายอนุติ ปตานันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๓
นายวีรวัฒน์ สอนพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๔
นายวีราวัฒน์ มะรังสี

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๕
นายปรวัฒน์ พละจิต

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๖
นายจิตรัตน์ ศิริปญญา

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๗
นายเกรียรติศักดิ

์

บุตรสุรินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๘
นางสาวชมพูนุช แวงวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๖๙๙
นายสถาพร สียางนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๐
นายพงศกร คอนคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๑
นายอำนาจ สุขเสริม

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๒
นางสาววิไลภรณ์ สิไพวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๓
นางสาวสุดาพร สิทธิพิสัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๔
นางสาวสุภาพร สุขศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๕
นางสาวมาริสา คำไหว

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายสุระชัย ผาตะนนท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายกงพัฒน์ กลมเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐภัทร พันธ์สูงเนิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กัณฑิศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายธนาวุฒิ ฝายอากาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธีรพล บลศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายนัฐชัย กองสีนนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพรชัย สร้อยหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุริยวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงณัฐทิชา แก้วอุ่น

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธีรกานต์ นิลเกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนันทิชา มีพรมทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงวรพิชชา พันโชติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงวรัทยา ทับแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงวิรัชยา นำใส

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงวิวนิภา เหล่าแสงสี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงศิริญญา ชาวยศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุกัญญา เหมสังหาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอนุธิดา นิลเกต

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายกิตติภัทร คันทะศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รักษาราษฎร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธารากร บุนะพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนิธิกร ธงภักดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายสุขสันต์ พันธะแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงนิตยา โฮมสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงวิชญาดา เหลาทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงอมราพร บุตระ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายกฤสนัย ว่องไว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายไชยวัฒน์ นิลเกตุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายณัฐกร สำราญสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายนัฐดนัย นนทะโส

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายณัฐวัตร พลศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายพิชัย ทองอาสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายโสมสมัย ศรีคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ สมมะณะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงธิดาทิพย์ กองสีนนท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงวนิดา คำมงคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีหาสุต

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงอรนรินทร์ โฮมชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายอัษฎา ผุดผ่อง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายพงศกร หอมทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายภัทรพงศ์ หาบุญมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายรังสรรค์ สุขเกษม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ กัณฑิศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายศิลาชัย เบ้ารักษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายอนุรักษ์ รีหรพม

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงจริยา ทักสี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงทิพย์วารี ชมพูวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงประภาดา ปานพรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงอรอุมา หาบุญมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายธีรพล จูมกระโทก

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายพิษณุ ศิริเพ็ชร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายธนพนธ์ แก้วอุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายนราธิป ทดสอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายพัชรพล นิลเกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายวิชญ์พล อาณารัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายศิรศักดิ

์

สมเสมียน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงนันทิชา บุตรนันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนิตยา พลศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เชือพรมมา

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงสุพัตรา นุ่นสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายเจนณรงค์ ทิพเสน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายจิตรติศักดิ

์

สุตตะนนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเจนณรงค์ จันทะพล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายทัตพงศ์ ชายันติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธนพนธ์ อิมวิจิตร

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธีรพล พรหมวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธีรภพ ณ หนองคาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธีรภัทร โสภากุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายปยะณัฐ บุทเสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายปยะวัฒน์ พูลนาถ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายพงศกร ปุรินันท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายพีรยุทธ แก้วอุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายภูวดล ขันภิบาล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายรวิสุต ชัยอามาตย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวิษณุรักษ์ ศรีวรรณภูมิ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงชนธิชา กุนเสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพรทิพย์ นันทรักษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงวรรณนิษา นำใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๖
นายปกรณ์ มีพรมทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๗
นายวุฒิชัย มาตะเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สิงวร

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๘๙
นางสาวปวีณา สุริยะวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๐
นายคเชนทร์ สุริยวงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายจิตมนตรี ศรีสุเนตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๒
นายเจษฎา การิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๓
นายณัฐกร กัณฑิศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐพล ขุนปริง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๕
นายณัฐพล ผาตะนนท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๖
นายนิรันดร์ กินเสน

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายบุญคุณ คำพินันท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๘
นายพิสิทธิ

์

อุติเนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๗๙๙
นายอญิสรรค์ ครโสภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๐
นางสาวเอมิกา สุภาภรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๑
นายคมสัน กัณฑิศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๒
นายวัฒนชัย มีพรมทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๓
นางสาวปทมพร บุตระ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๔
นางสาวสุชิตา บรรณารักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๕
นางสาวกุลวิสา มะนาตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายกิตตินนท์ แสวงชัย

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงชลดา ปตวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วคุณเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายรพีภัทร กุลสอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี มังศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงภคนันท์ ทดสอน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายวีนัส แก้วอุ่นเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายพิษณุพงษ์ พาดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงหทัยภัทร ชัยยาขัน

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายพงศกร คัมภีระ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายพิสิษฐ์ หารินทชาติ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธัญชนก แสงแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมุฑิตา ลากุล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงเขมจิรา ใจดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายจิรายุส อุปพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชัยวัฒน์ คำตะนิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายทวินันท์ ทะแพงพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนัดทิดา คำพิทูรย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงทัดดาว เพ็ญสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอิศราลักษ์ โคตรชมภู

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เวสสาพรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายปทวี เทพวงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายอัครวินท์ ภูวงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงวัลณิภา ตะนุชน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชัยวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายณพัฒน์พงษ์ พันธ์สระคู

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงชาลิสา ยศแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๓
นางสาวปยะฉัตร รองแขวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๔
นายปฏิพัทธ์ มัสยามาตย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๕
นายศิรพงค์ กามาพร

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๖
นางสาวดวงนภา สิงหาชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๗
นางสาวธนัชชา แสงแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๘
นายกิจชนะ คำธิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๓๙
นางสาววาสนา พันธ์สระคู

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๐
นางสาวสุพัตรา สีสุโย

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๑
นางสาวสุจิตรา ศรียะภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๒
นายสุริยา คำมีทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๓
นางสาวอรสา สร้างหม้อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๔
นางสาวสุนิตา ดอนชัยสงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๕
นางสาวจารุวรรณ บรรพโคต

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๖
นางสาวพัชรินทร์ บัวชุม

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาวอภิญญา ภูมิเวทย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงพนิตพิชา ศรีวิจารณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเวียงคุก วัดยอดแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงจรรยพร ทิพรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงคุก วัดยอดแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงรวงข้าว รัตนไทย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงคุก วัดยอดแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงศิวาพร กรานเกตุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงคุก วัดยอดแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงสุนิษา กระจ่างแจ้ง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียงคุก วัดยอดแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายธนโชติ วังคีลี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอนุชิต พิมศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายนราธิป วิตะบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธนัญญา ตลับคำ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงวรนิษฐา สุนเสน

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายวิชิตชัย บัวโนนแดง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงปย์รดา นามมงคล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกฤติกานต์ สุนทรชัย

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายศุภกร สุนทรชัย

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเวธกา บัณฑิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงพิมพิกา พิมพ์สูตร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงศรุตา จันดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ชาภิรมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

ไชยรักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ตาลอำไพ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงนำทิพย์ เคณาภูมิ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงรัศมี ศรีรัตนพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะสุรีย์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงเจตน์สุดา ปนสมุทร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงสุดาพร อุดามาร

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอารยา เดชพละ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงศศิธร บุริขันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธีรวัฒน์ แสงวาโท

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายภัทรพงศ์ โคตะนนท์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายวีระพงศ์ สุริภา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนภัทร เมยดง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีชะนะ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัฐพร มหาผิว

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงวิรัญญา สุดไชยา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายเมฆา บรรณรักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายปติ แก้วจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายวรชิต วงหาริมาตย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายนาวิน วงค์หาริมาตย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายธัชนนท์ จันทร์เหลือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนกฤต แก้วอินตา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงปริชาต อุตะมาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงฑัณฑิมา คำสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงอรฐิญา เดชพละ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอริสา จันทะสุรีย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายรัฐพล ไตรยศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงธิติมา วงศ์หาริมาตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งจินดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายนันทพงศ์ นาคเหม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจิราภา บรรณารักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายณภัทร วงหาริมาตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุพัตรา มหาเสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายวุฒิชัย ไชยโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายสุรเสน กินเสน

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายกนกกร นิยะนุช

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายทัตพงษ์ สุพรม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายอรรถพล ยุนิลา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงวริยา นามอาษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงกฤติยา แสงนารี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุพัตตรา ชินพาด

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงวิภาดา สุนทรชัย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงธีราพร พรมโคตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปนสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงมลธกานต์ นิยะนุช

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายศราวุธ เีทียมอัมพร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร เทพพรมวงค์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงพรรณิตา ตันนารัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายศุภณัฐ มีศรี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายกัมปนาท จอดนอก

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงวรัญญา เสนยะแสน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงภาวิณี พันธุวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปาลิตา สุโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายธนภัทร หนูกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงรุจิษยา อินทวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงนันทิตา วรวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงวิภาดา ชินช้าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์มณีสัย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงชลทิชา โกนากัน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ดาราวรรณ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงปวีณา นิยะนุช

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายอโนชา นิยะนุช

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ ตันนารัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายกันทรากร ชัยอามาตย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายพิชเญศ แก้วเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายวีรภัทร ศรีจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายกิตชนะ กล้างาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอินทัช กิจพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายสิทธิชัย ตันนารัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายอดิศร ขอนยาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงวรัญญา เทพมหานิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกนกเนตร ชัยวงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายอนุสรณ์ ชาภิรมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายชานน ศรีษามิ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงธิติมา แพงสุภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายวรวุฒิ นิยะนุช

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายสุนาคา ชัยอามาตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายทีนธรณ์ เทพนำเทียง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพงศธร พรมโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอนุชิด บุบผาชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงปณิตา ภูวอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงเรจินา เรืองเดช

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงวรรณนิสา บุญณะสาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ ตันนารัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายขวัญชัย พรมโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ เคนคำภา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายปาณวัช พัดแสวง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายเอนก แสนโคตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงชนกสุดา ตาลห่อ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธนัชพร โคตะนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงภิจิตตรา นิยะนุช

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงวิลาสินี จันหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายศิวัช เครือทองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอนุชิต ศรีหาวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คำศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงวิไลพร พัฒนาศูร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงพรชิตา หัสสา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงนวินทร์ดา ดีมาก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กิติอาษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายปรเมษฐ์ ชัยเทศน์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอริสา สุนทรชัย

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายเมธี สวยงาม

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธนภัทร ขาวขำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงพาขวัญ โพธิจินดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงลลิษา สิทธิประชา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนิชาพร กาญจนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงแววดาว บรรเทา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายจักรินทร์ ฉันมิตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ตรีรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายอัมรินทร์ หมุนโคกสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงกชกร สิมมาหลวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายสรวิท บุญสงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงรสพิมล ชืนตา

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงอนัญญา นามบุรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเดิน

่

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวรัทย์ ธรรมชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายเจษฎา ศรีสามิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพงษ์ธรรม ประกิระสา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายโกเมนทร์ คำพิเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงวาสนา วรกรต

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๕
นายอำพล พาธา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอภิราช โกสิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ ดาดีวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๘
นายปฏิภาณ ไชยะสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๘๙
นายสินสมุทร ภานุรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายกฤษณะ สีหาดี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายศุภกานต์ ภูตามาตย์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพชรกอง

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงโศภิตา พรมภักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปยะพร จุลกระบวน

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงธนกรณ์ มินะสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงอลิตา อัควงค์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทิสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงวรัญญา บุสบา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายแบ้ง จันสะหมอน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายเจษฎา โลกานินย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายปฏิภาณ สุวัตร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงศศิประภา เสนาพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงอธิชนันท์ ดวงเดือน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงดาว เดิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายจารุวิทย์ ลิตรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายเจษฎา จันสว่าง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายเทวา สีหาพล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายพีรศักดิ

์

นานอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายวรากร สุทธิประภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายศราวุฒิ พลศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายสมภพ บุญธิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงชาลิสา แสงสีอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพูทอง สีสุวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายกฤษฎา บัวระพา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายชนะชัย โกรังสี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายวัฒนะ นิมพันธ์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

แก้วชิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ บุญประกอบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายเอกพันธ์ ถูกดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โปตะเวชย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สิงห์สุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงภาวินี มีนาดิส

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนกฤต กาบบัวไข

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธวัชชัย แก้วสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายระพีวิทย์ กรุณา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายศรายุทธ อนุสาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงดวงกมล รานอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายทศพล แสงสีอ่อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๐
นางสาวปริญญา โคตรชมภู

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๑
นายนำโชค จันททูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๒
นางสาวพรไพลิน ประสงค์สิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายปพนศักดิ

์

โลกน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายฉัตรพล โคตรชมภู

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายนทีธร ชัยทองคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายสุพจน์ โกษารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายต้นตระกูล เย็นหน้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงปภาวี จันเทพา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงดาระวัน หล้าบุญทัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๐ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายภาณุ ไชยคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายภาณุพงษ์ ปรัชญา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีพนม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุภาวิดา อุดามาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงนิตยา แสนจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจีอู คิม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธีรัช เสริมสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงไอยริน คำสว่าง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงสิรินทรา สาพารัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ผลสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายเกริกพล นนธิลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธีรภัทร พรหมเนตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายจีรภัทร อุนนารัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายนัฐวุฒิ แกล้วกล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายอนิวัธ อาจะณะวงษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอรปรียา พรมอุบล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชมพูนุช บุญชิ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล สีหาพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายสิริกร ทวีโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายธนพล อึงสะกาว

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ วะสารีย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายเกรียงไกร ศรีระไตย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธีรภัทร ทิวาพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงเกวลิน บุญชิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปากะบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญกอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงณิชาภัทร พานิพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ มีหาพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธีรภัทร สอนพรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายอนุวัฒน์ คันธรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายณัฐฐากรณ์ ปากะบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายพรหมพิริยะ เกตุพัด

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์บ้านขาว

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงปริศนา พานิพัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ พานุรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคตรชมภู

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนฤมล แก้ววิหาร

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายภูเบศ ลีละบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายจิตติพันธ์ เกษานุช

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวรัญญา พานิพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงรินทร์รดา นิรันดร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วพินิจ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผลไธสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงวรรณภา จิตตนอม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงกัญชพร พันนารัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พัดชัยสง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศศิประภา พุทธโสม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงณัชฎาภรณ์ โสภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงมานิตา อุนทะพา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงกชกร สุริสา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายภควัฒน์ อุยะพิตัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงอภิชญา สิงหาพรหม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายดิลก อุณารัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายชลันธร ยศแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธนพล ปานิเสน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายธนพล บุญเฟอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายนุติพงษ์ สังฆะบารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายอนุชา สาริมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายอนุภัทร ฝายคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวีระพงษ์ วงค์ดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายศรันย์ ปานิเสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงประภาพร เกตุวีระพงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงพัณณิตา เนาวเพ็ชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอลิศรา ฤทธิจรูญ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงธัญชนก บุคคล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงเมลิกา พินิจเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงวัลนะภา พานิพัฒน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุวิชาดา โสดาวิชิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงประวีนา พรหมวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงพัชรี สาริมาตย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงณัฐนันส์ อุนทะพา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงศิริพันธ์ เหล่าศิริวิจิตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วพระเนียง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรมอุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ อุดามาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ด้วงกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายศิวณัฐ ปานิเสน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงดลชนก มุงเคน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงปริดา ชากุทน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสถียรพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงศุภานิช ภุมพวัน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงอธิติยา อินทะรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายชัยยศ ขันโท
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายธีรเดช พันเนตร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายพงศธร สาลี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงวิจิตรสุวรรณ

แสงเพ็ชร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ ปตทะนนท์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงอรยา วันโย
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ คันธรินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญจาเรือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายวัฒนา โคตวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายวีรภาพ สวัสดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายสิทธิพล ปานิเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงปพิชญา กาบบัวไข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ วงค์ชำนาญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงวาสานา ชาลีกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงวริศรา สรพรหม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายพันธรักษ์ พนอมไพร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายวีรภัทร แก้วเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายฮารูน วันโย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายพลวัตร โกสารัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายวิศนุ โคตะเสนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ มินะสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายทิวากร แสนพิมพ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายธัญเทพ โลกานินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายปฤษฎารัตน์ ปสวะฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายณัฏฐากร ปตะนนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายวีรภัทธ อุนทะพา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงชุติมา นารีดอกไม้
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายชาญชัย กล้าหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ วิเศษสุนทร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายกวินท์ จันเทพา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โกษารัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงทานตะวัน คาลูเฮนเนดิเก
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงนัทะมน ชัยทองคำ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงณัฐฏ์ธิดา ตัณฑกูล
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงณิชาธร จันเทพา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงเปรมสุดา ไชยหยวก
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงสุมิตรา เกษาพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุกัลยา พรหมสุภา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศิริแสง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายนภสินธุ์ คัดกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายวีระยุทธ พรหมเทศน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงจิรัชยา เศรษฐกิจ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงปยะธิดา ชันกลาง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงภครมัย พานคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงวรัญญา พานิพัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงวุฒิพร นายกชน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงศุภมาศ นัทธี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายธนกร แก้วหินเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายธนกฤต มุ่งหมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายคมกริช เประกันยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายจักรินทร์ บุญมีประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายชินวัตร บุญปญญา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายศุภกฤต สุขเสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๖

นายเอกรัตน์ คันธเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงกรรธิชา โกษารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาตะมิ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายศวีระ พวงเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายจิลายุส สุขเสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายอชิตพล มาลัยรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายภาคิน อินทะพา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐพล วงศ์คำดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายสายนำ อินทะพา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายรัชนันท์ โทสาลี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายพิทยา คำไฮ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายโชคศิริ ดินขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายปรวุฒิ ปตรัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายปยะพงษ์ ธาตุไชย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายธนานพ อัควงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ คนรู้
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายธนันธร สุระคาย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายอลงกรณ์ ทองขัน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงบุญตา สุกรรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงณัฐชา ผาจวง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงนฤมล สุขรีย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงแดเนียล
ปตรัตน์ เทย์เลอร์ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายนคร สนธิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายสรธัญ สีแก้วนำใส
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพีรภัทร สหายหา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศรัณย์ ราชนิช

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายกิตติกาย ทองขันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายศาสตร์ตรา สิงหัส

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายรัตภูมิ แวงวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงรัศมีจันทร์ จันจระจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงประนัดดา ศรีมา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงลลิตภัทร อุปโคต

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงลลิตพรรณ อุปโคต

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุปวีย์ จอมคำสิงห์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงจีรนุช ราชนิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงอารียา เหลารัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา รีวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายศุภกานต์ พันธ์ศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงกัลยานารี วีระศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พิมล พุทธมนตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายพีรภัทร ภูห้องเพ็ชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายจักรินทร์ วงนวนตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายปฎิภาน บุญศรีนาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ดงเทียมศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายสุระพัศ ประทุมวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงระพีพร โวหาญคล่อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงบุษกร บัณฑิตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงปรายฝน ผลนึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุนันทา โสภาเวช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงนภัสกร บุณณเวทย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงกิตติยา วิเศษบันดิษฐ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ ธาตุวิสัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงอรัญญา พรหมโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายภูตะวัน พรมเสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสีนาค

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนิโคลเคย์ โลว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วกลมรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงปยพัฒน์ ยุทธหาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์โพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงชลดา คำชอบ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงดาปนีย์ ไกรดวง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงธัญญ่า แสนงาม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลตรี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงนำอิง สืบสาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงศริตา บุตรประทุม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงศริวัฒน์ จ่าทา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายมนตรี สิงหา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายอณวัฒน์ ทิพย์สุทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วิณโรจน์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร รัตนะนาวา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงทราย จันทศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงวริศรา ศิริเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงอรทัย ศรีหาจร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงสวิตตา สาวรีย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงพัทรธิดา ลีละบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงอภิญญา คุณศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิภาดา รัตนะวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงวณิดา ลายเขียน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงณภัทร แก้วกล้า
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายบัญชา คะสีทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายสหรัฐ เรืองนาม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายพงศกร ลาจันทึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ หล้าวงษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายอัษฎวุฒิ เรืองสุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายพรประเสริฐ พุ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายนรภัทร กะมุตะเสน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายอัฐพงษ์ อ้วนลํา

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายสิทธิพร พันธุ์ศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายอนุชิต กระบวนกล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายอุทัย วัจรินทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงเกวลิน ศิริเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายจิตรทิวัส เดชะกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทะหงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงชฎาวรรณ เจริญดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายฐิติกร ศรีหาโคตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายณัฐพร นันทะชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายต่อศักดิ

์

โคตรปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงทิตยา สุภาวัลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงธัญวรรณ จอมคำสิงห์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายบุญประคลอง

แสงโสม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงปวีณา โยทาธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงปุณยาพร ศรีสามิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายพนมพงษ์ ธาตุวิสัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายพุทธิ ว่าดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายรักชพงษ์ วงษ์ซา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายวีรภัทร ว่องไว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลิมตระกูล

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงหทัยชนก สีหาราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายอนะกอน ไชยชูมินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วอาษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายสหรัถ ชัยวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายนันทพงศ์ ขันทะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๘

นายพรภิรมย์ ขันตี
๓/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๘๙

นายสุระพิส บุญยืน  กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสิริกัญญา บุญละ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายนฤนาถ ทะรังสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๒

นายเวียงชัย นครศรี
๑๒/๐๖/๒๕๐๗

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงอารยา ปกมาสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายอดิสรณ์ ดอนกลอย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

แก่นจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผาจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๗

นางสาววันเพ็ญ เครือเหล็ก  กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๘

นายศิริมงคล บัวติก
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๒๙๙

นางสาววิไล นันทา
๑๔/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นายนิติ สารสินธ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นายพรศิริ ชูรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นายศิริวุฒิ เทียงตรง

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นางไพจิตร ชืนใจ

่

๐๕/๐๘/๒๔๙๙

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นายแสง สุขสำราญ

๒๕/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นางปญญา จาดนอก

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาวบุญทิตา ดวงเดช

๒๕/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นางเพ็ญศิริ ปตโสม

๐๑/๐๖/๒๕๑๑

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นายบุญนิม

่

สังทอง
๐๒/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายพลฤทธิ

์

รัตนคุณที
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวสุจิตรา ลุนศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ราดเทวี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายธวัชชัย จระกุล
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายณัฐดนัย สินภัย

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายณัฐพล อัถชน
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายดนุวศิน นามวงษา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายธนารัตน์ จีสุวัน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายธวัชชัย อำเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายอนุชิต อินดา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงธิดาวัลย์ เข็มขาว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ลาดสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงนิสา ทองดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงศรินภา มะตาด
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายธนศึก วังหล้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายมหิศร บุญยืน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

ยึดพวก
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายชัยชนะ อ่อนจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เสียงหวาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายวันเฉลิม ต้นกันยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายสุรินทร์ นามวงษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงลันตา สมศรีเสาร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายคุณานนต์ เครือแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายทรงเดช คำพลงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายเทิดเกียรติ บูรณสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ สีทิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายพีรพล วงหาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายสุเมธ พรรณนพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายสุเมธ อำมาตหิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปุเลโต
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงกฤติกา รูใหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกัลยาณี แก้วแสงอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงณัฐพิชชา คงหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ลาภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงพัชราภา แสงสีอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์สิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงภัทราพร ศิลาชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงศิตการต์ ใหญ่นำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุนิษา ภูพันนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๔๙

นางชิติมา มินดอน

๑๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวรุ่งนภา แจ้งไชย

๐๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๑

นางสาววราภรณ์ แสงจันโท
๒๙/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงพอใจ จงรักษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงอนุสรา แก้วสังข์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประคำไทย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายธันวา พะเนตรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอภิชัย โคตรชมภู
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายตะวัน ถันชนนาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายเอกนรินทร์ พานิพัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุนิษา โคตรชมภู
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงมิรันตี ขนันด้วง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมมารัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงณิชานันท์ ถันชนนาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงนิธิธาดา โคตรชมภู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงธารตะวัน โคตรชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ สาริกา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงสุนทรียา โคตรชมภู
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา พรมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายนัฐภูมิ ทรงเพ็ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายนิธิศ อุเทนธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายภัทรพล จีมัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายมงคล สายนุช
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายอิศรา มุลทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เจริญราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองปน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงพัชรศรี บุริขำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงรัตนวดี สายนุช
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงจรรญากร ชาวแสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงปทมา ศรีวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีนวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ เจริญคำคูณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายมงคล น้อยบาท
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงแสงมณี ขุนทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ โสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ อุเทน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

กองทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงฐิติมา ภูยาทิพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงธนัชพร เข็มพรมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงฉัตรมณี ขุนทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงกชกร จันทรประทักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ จันลาวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายจักรินทร์ อินทรักษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุนณราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ มหาจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ หลักถิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมศร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ คำบัวภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายสมพงษ์ เชือวงศา

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา ผุยผัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงนฤมล วันทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปราถนา พรหมวงศา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพิมทองพา มหาจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวเข็ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงสุกัลยา ขนันแข็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงอนัญญา ปญสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอารียา เศียรนอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายกรรติยศ เรืองฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงชลนิชา พรหมวงษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงพรนิภา ศรีภูมิภักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรหมเนาว์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงวนิดา พรหมพุทธา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงอรฤดี คำสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงอนัญญา สีงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงมัชฌิมา สุขเส็ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายอรรถพล ด้วงกำเนิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายชาคริต พรหมวงศา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๘

นางสาวบุษดี กุดดาแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเดือ

่

วัดลำดวน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายนพดล หุ่นสูงเนิน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงชลธิชา พรมดา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงฟาใส ตุนานันท์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ จันทวงษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงอมรพันธ์ ขุนใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีวิชัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายชัยมงคล คอนกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ วงษาเภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

พรมดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณพฤกษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

เชียงกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงมลิษา ทองสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงอรวี สุวรรณศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายเดชดนัย พ่วงมัชฌิมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๓

นายปริญญา นันทะมีชัย
๐๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดเวฬุวัน  

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงกชพร ธรรมวงศา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายสมพงษ์ โคตรศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงนัตตะวัน เปาวะนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายเกรียงไกร ชุนเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงพิมฐัฑชา นามวงศา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุวิชาดา ด้านจันทรา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงชัญญานุช กุประดิษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงเปมิกา วิชากุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงวิลาสินี พาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ วงศ์บุดศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงญาณี นามวงศา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงวรัญญา รัตนะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายจักรภัทร ยางเคลีย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายมนตรี ทิพย์สมบัติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ นิลภู่
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธรรมวงศา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สอนเสนาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงสุภาพร คุณกระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา จันดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงวรัญญา พิลาคง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายภูมิรัตน์ ฟองสาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายสหทรัพย์ ปากมงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายแพงภูมิ นาแพง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายศรัณภัทร น้อยมณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายภูมิพร ชาวชายโขง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ นามอาสา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายโชคทวี พูลเพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายนาถวัฒน์ ทิพย์มงคล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายเอกรินทร์ วงษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงโชติกา รัตนติสร้อย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงปนัดดา นาคเสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงตุลยา แสงอำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงนุสรา มาตผุย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงปุญญิสา งามสง่า
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ เมืองลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายวัชรพล บทมาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศิริภัทรเมธา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายธนพล ศิริยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายทัพภูวไนย พินธะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ โพธิทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายธีรโชติ วันดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายปรานเมธ เพชรแดง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ สังข์วงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงกวินธิดา สระบัว
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงเขมจิรา พลสุด
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงขวัญข้าว เชยคำดี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงจิราพร ชัยคำ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อุดมชัย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงธิชาดา บุญยัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงธิดาพร เพชรภูมี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงธัญสิริ สมเพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงปณิตา รักษาภักดี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงพรนภา วิเศษศรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงพชรพร รัตนสี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายณัฐภัทร วรวิเวศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงสุปรียา สุกพวง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายณัฐชัย ใจบุญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายทรงพล พุทธชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร ยันจังหรีด
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายปรเมศร์ มูลวงค์ศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายวีรพงษ์ พลสุด
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

พลสุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงจิราพร ปราบศัตรู
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงชลธิชา จารัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงธิดา รักษ์พุทธธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงภิรมภรณ์ แสงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงมัณฑนา วงศ์อ่อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงยุวรัตน์ ขวาของ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงวรัญญา พินธะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวีรวรรณ อุ่นคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงอรพิมพ์ บุญศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงจิตติพร บ้านเปา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายปรเมนทร์ ชัยประทุม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายณัฐกฤษฎ์ มะยุลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงปนัดดา มาตสุริวงส์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายเพชรรัตน์ มาตสุริวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงชลดา ปญหาราช
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงรัชนี โคตรชมภู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงนิชานันท์ มีแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๔

นางสาวฌัชวรรณ ผาณิบุศย์ ๓/๔/๒๕๒๑ อบต.จุมพล จอมนาง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๕

นางสาวจารุวรรณ พระโพธิ

์

๑๒/๗/๒๕๒๖
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

จอมนาง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๖

นางศวิตา ซองชะยา
๒๒/๕/๒๕๑๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

จอมนาง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายอนุชิต อินทร์ม่วงไทย
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา วัดกลุ่มพัฒนา  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๘

นายกิตตินำพล อยู่สุข
๒๙/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายจิรายุ ทวนไธสงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ โคตรภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงศศิประภา นาคเสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายสมคิด ปรินิพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายวรวิช ลีชานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงบุณยาพร บาลนาคม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงภัชราพร คำบอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายกิติพงษ์ พวงเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายวิโรจน์ สอนไชย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ ธรรมขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงนำผึง

้

เพชรมณีจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงนำตาล สีโสดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายอิสรา แสนเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายพนัส คนเพียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายธนพล แสงทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงปรียาวรรณ หงษ์ตัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงบุปผา คชกฤษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาวี คำใบศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงอมราพร เขียวศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงอภิญญา สุดารส
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงกฤติญา หารินไสล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายพิชัยยุทธ วรรณขาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายธีรภัทร แสงมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายปรเมษฐ์ โยธากุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายมรรคผล ธีระพาพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ธรรมรักษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงเกตุสุดา สุวิจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงปฐมมาวดี ราภูม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ราวีวัตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุนิตสา วรรณละภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสโรชา สะวิสัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงวิริติญา ภูชมศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงจีระศักดิ

์

ใจหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงธีราพร กรพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงวันวิสา สุขโข
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงจินตนา แพงสีทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผุริจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ ราชกิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๘ เด็กหญิงมาริษาพลอย
ซันเดรา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอุษา ซำรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายทวัวัฒน์ บุตรดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สาริโท
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงดวงพร พลวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรวิชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายจักรภพ ไชยบัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายอภิรัตน์ ปองสี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ เสนาอุดร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายสุชานนท์ ศริจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงปยาภัสร์ ทองประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงทิพเกษร บางประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงกิตติมา กมล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์สิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายวาที บุราณเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงธิญาดา ทองอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงกนกพร สมเกษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีหาบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เสมเหลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุวรรณภา อุปประ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงเกวลี ศรีมณีรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สุวรรณรินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายคเณช ศรีทา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายอนพัทย์ ขวัญเขียน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายชัยชนะ นามเดช
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ วาสรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายอัษฏาวุธ ยังอุ่น
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายปฏิเวธ แนววิเศษ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงอรสา ไชยสาร
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงพีรดา สุวรรณศรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

วิชาชัย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงชลธิชา โสดา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงเทวธิดา โคตช้าง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงฑาณุมาศ พลภูเมือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงภาคิณี ศรีตระกูล
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ ประสาร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายธนากร คุณบุราณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายธนาวุฒิ งอยภูธร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายปริญญา สมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ หลักคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายธราวุฒิ สมบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายธนกร คำปลิว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายเนติพงศ์ ไชยสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงกชกร เพลิดนอก

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงแพง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ สัมพันธวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงปณิตา สมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิยดา ปนาโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายคณิศร พรหมพินิจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายปกรณ์ แก้วนารี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายภานุพงษ์ ไชโยกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายปฏิภาณ บัวพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา บุญสว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงไพลิน อ้อมนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงพิริสา ไตรทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงวาสนา พระพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศิริบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงยุภาวรรณ คำทองทิพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงกันยา ถนอมมาก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงภัทรมน เต็มทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงปณิตตา ติหะปญโย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายวิทยา เตนาวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงรัตติกา แทบเสียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงกนกพร พงษ์ด้วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไล้ท
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายธิตินันท์ บุญเสริฐ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายชาคริต บูชากุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายนันทพงศ์ พวงสี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงธนพร กลางนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กะกุลพิมพ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงกรพินธ์ กล้าจริง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนภสร โสโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงภัทรพิมล ปรารถนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงทัดดาว สาริยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงชรัญญา ชาวสวย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุฒามาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงจันนทร์ทวี วรรณกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์วัลลภ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายวีระภาพ สิงหศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายศุภโชค ราชบุรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายฐิติพงศ์ หาญแจด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ นามวิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงเหมือนฝน ยิมบรรยง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงณทนน แก้วกระจ่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงฐิติพร ปาละสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงปนัดดา เทพมงคล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายต้นตระการ นามอาษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงฉัตรทิพย์ แก้วจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงพิมยดา วงษ์ประจัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงมลิษา ทัศนัส

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงทับทิม ศรีชาทุม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจิรนารถ แสนอุบล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงนริศรา ภูหงษ์ชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงภัทรพร พิสัยสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงพรพรรณ อัศวะภูมิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงนิตยา เสนาอาจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงนิศรัตน์ จิรฐานิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ประจิมทิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงพิริญญา พรมมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงอรปรียา ชัยชนะอุดมกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงสิริวรรณ ผาธินันท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงธัญพร พฤคณา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงเขมจิรา อุ่นวิเศษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีวิโรจน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายธีรเดช ฤทธิศร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายสุรเดช ลีละบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคนุตะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา บัวพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายสืบสกุล ธรรมขันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายพิริยากร สิงหสิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายปณณธร ปาละสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกิจศณเรศน์ เลพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงสิริเพ็ญ หนูอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงปณิชา ศรีสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงปทิตตา แฝงวงคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงอาทิตญา โสดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อำนวยการ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงสายธาร พันธ์พิมพ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายปฎิภาณ วังคะฮาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงสิริวิมล ซุ่นเส้ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงวรรณภา มัดสอาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงณิชากร ตุ้มจันทึก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงภัทรพร วัดโสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงปาริษา อนงค์ชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงญาณภัทรา ตู้เชียงเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พร้าวหอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงอรกวี เทียงจิต

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ทองนันตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ จัตริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงมลพิชา โนรินทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวรรณิศา พินโยวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

เกษมสาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงณัฐริการ์ สายประสาท
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เวธิตะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงสุดธิดา คลังมารินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงอัยรดา โพธิราศรี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงปฏิมาพร ดาบโสมศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงจิดาภา คุณเทพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงทัตติยา ครุธเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จัตริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ สืบสกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงอรุณพร พูลเพิมผล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายพุทธคุณ บุญเนตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๓ เด็กหญิงประกายแก้ว
มูลนันท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายชาตรี สิมสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายภูมิภัทร เหมืองทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายอาคเนย์ บรรพหาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายอดิศร ศรีเผลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชิตวัน ชำนาญมะเริง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ผลบุรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายแทนคุณ ชุ่มเรืองศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สว่างโคกกรวด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงแพงตา ไทยแม้ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ นารีหวานดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงอภิสรา จะหลาบหลอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงสุนิสา กับบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงเสาวลักษ์ ผาอาจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงอทิตยา ภูลำธาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงวรรณวิสา สมบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงปยธิดา เหล่าสุนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงวรางคณา ไชยชิตร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงณัฐชา วารินทร์อินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงนวพรรณ ศิลาอ้อ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ โคตรบุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงขวัญมนัส ธรรมวาจารย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวรรณา พูลเพิมผล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงปทุมทิพย์ แก้ววิเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงสุธาศินี ธรรมรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายศิวศิษฏ์ บัวทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงเขมจิรา โอตาคาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายสัมฤทธิ

์

กุลด้วง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักมิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงครองขวัญ ช่วยสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายสุวิทยา แก้วกลัน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงจิรนันท์ นวลสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายกันต์นภัทร แก้วม่วง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เศษภักดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายวายุ วรรณกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายกล้าณรงค์ สุทธไชยา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายภูวดล โคตะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ พรทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ วรพนม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายปฏิภาณ เหมืองทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงเกวลิน บัวคง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงปุญญาพร ศรีพละธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงสมาลต้า เฟสเลอร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฐหทัย กุณรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงวัชรี ภูจำป
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงรจนา อุ่นลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงณัฐสิชา คำสอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายธีรัตม์ สิงห์ภูกัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายคฑาวุฒิ จันทรเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวีทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายนิเวศน์ บุตสราคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายวิทยา จำศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายวุฒิชัย อุดมสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สนธีระ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ลือคำหาญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงจินตนา แก้วกันยา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงจิรัญญา คำภูแสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มาเหง่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงทาริกา ลือคำหาญ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุนิสา คำตุลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงหนึงฤดี ศรีบัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงอรนุช ศรีชุยชาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงอรปรียา จันทะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงอรัญญา พลเสนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงรัตนพร แสงใส
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายพัฒนพล สาระวัตรแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายนัฐภัทร อาจคงหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงศิรินทรา บุญคุณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอธิพงศ์ มาเหง่า
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงวานิสสา แสงใจดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงภูมิมินทร์ สิงหศิริ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายนิติพล วันดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายธิติพันธ์ พรมจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ไลไทสงค์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายปรีชา กองทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงณิชากร บัวสด
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พันธ์พิมพ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายเขมราช ชาวยศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายชลนที ชาวยศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายดนัยนันท์ พรมทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายอรรถพล หนองทุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิมมา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงกมลชนก ปะดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงณัชชา ศิลาคม
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงปรารถนา ชาวยศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงวรินญา สุกรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา วงค์ทอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๑

นายอัคนี โพธิทอง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงอังคาร์กัลยา ตะละชอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายเจษฎา เฮียงโฮม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายอรรถพร กุดราษี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงจิระวรรณ ชินวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงยุวดี แก้วบุญตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงวิลัญชนา โฮมชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายนพดล สมศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ หิรัณย์ดีพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายธีระวัฒน์ บูชากุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายเอกชัย ดวงภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายนฤเดช อุปแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภาณุพงษ์ นามโบราณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงจันทร์ธิกาญ งามแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงนภาวรรณ สาระพันลำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงปริยา โตบุญมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงศศินภา คำแสนโคตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุรัตนา อ.ท.สี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงวันวิสา ปานมณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา โคตรชมภู

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายกฤษกร นามโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายฤทธิไกร นาคทัส
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายจักรรินทร์ ไกยะคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายพิทักษ์ชัย บัวใหญ่รักษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายปรเมษฐ์ กองสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายศุภณัฐ วรรณสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงศิรินญา แก้วสมทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงนฤมล ไพฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงปณิตา โสพลพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงภัทราวดี เสมอใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงกนกพร แสงหิม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงจิราพร ชมภูทัศน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายเจษฎา รัตนวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ไชยเศษ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายธงชัย บัวใหญ่รักษา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายอนิรุต จรทะผา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายวรัญชัย เอกอาวุธ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายพีรพงษ์ แสงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงนุจรีย์ ศรีบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงศศิธร บุญมีศรีสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงสุวรรณี สุทธิลำพาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงวรนุช จันทร์ดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงวรดา ศรีโนย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายอนุชา ศรีนาฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายกรรชัย พิทักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ เก่งเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงพรนิภา ตางจงราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงอติพร คงทวี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงรัตนากร ตันสุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงนันทิชา แวงวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงพรสุดา พรมโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงนำฝน ราชบัณฑิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงปานระพี เกษนัต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงธนัชชา นวนโสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายอรรถชาติ นันบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงปยะนุช เสริมทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายอนุชา ธรรมกันหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เมืองแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุธิดา พรมโชติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มหามาตย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายธันยเทพ ประสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายอรัญธัม ธรรมโหร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายอาทิตย์ ชัยศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายนพรัตน์ โพธิไพร

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงศรัญย์พร บุญไชยดุ้ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญอภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา สอดสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงทิพวรรณ อุระชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายอมรเทพ โสภากุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุญเล่ห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายธนากร พระโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายนครินทร์ ดินโคกสูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายสุภนัย อุ่นอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงสุภาพร สามารถ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงวะลุนณีย์ อุดตะมะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงอรสา ภูผาณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๘

นางสาวสุกัญญา นาทองคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๖๙

นางสาวพิยดา นามาก
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงผกาวรรณ ชิณบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๑

นางสาวชมภูนุช จันทร์ดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายภูวนาท บัวคำโคตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายสรกานต์ บุญพุฒ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๔

นายอนุชา จันทร์หล่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๕

นางสาวสุธิรัตน์ หนองฝน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ประวันไว

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๗

นางสาวชุติมา มะโนรส
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๘

นายอนุชา เพชรสังหาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๗๙

นางสาวศุภการ โต๊ะขุขันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๐
นางสาวสุภมาศ เหนือโพธิทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๑

นางสาวรุจิรา แสนละคร
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๒

นางสาวมลิวัลย์ คันโททอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๓

นางสาวสายรุ้ง สีอัดชา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๔

นางสาวอินทิรา รินทรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๕

นางสาวกัญญารัตน์ จันทะสม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๖

นางสาวยลภัทร แสนละคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๗

นางสาวภรณ์วิภา โคตรงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๘

นางสาวสิริยากร ผ่องพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๘๙

นางสาวแสงเทียน ใจสว่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๐
นางสาวอำภาวดี มาตรา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๑

นางสาวเมวิไล สีหะวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๒

นางสาวณัฐสุดา จันทร์พุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๓

นางสาวพรชิตา สันนุมัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๔

นายพีรพล นาทองถม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๕

นางสาวสาวิตรี แสนเสนยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๖

นายก้องเกียรติ มูลราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๗

นายบัญชา รักชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๘

นางสาวบุญฑริกา อ่างแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๘๙๙

นางสาวรุ่งนภา ช่วงโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๐
นายธนากร กันดิษฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๑
นายปรัชญา ทุมโคตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๒
นายวิษณุ แย้มศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๓
นางสาวสุทธิดา นิลเกตุ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๔
นายประกายเพชร วารีน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๕
นายจักรี บรรยงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๖
นายพรชัย สิงนารายณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๗
นางสาววนิดา สมบูรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๘
นายธีรภัทร ลุนพุฒ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๐๙
นางสาวกนกพร วิชาเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๐
นางสาวชยุดาพร ชุมพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๑

นายพงศธร พาลีรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๒

นายธนวัฒน์ สุรแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๓

นางสาวจินดารักษ์ วะหาโล
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๔

นางสาวสุภาพร แก้วไวยุทธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๕

นางสาวปฐมาวดี ราตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๖

นางสาวณัฐริกา มาลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๗

นางสาวกิงฟา

่

อ่อนสี
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๘

นางสาวระพีพร ชัยนันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๑๙

นายพุฒธิพงษ์ อุดปญจา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๐
นายจักรกฤษ ดวงลูกแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๑

นางสาวธัญญารัตน์ อุทุมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๒

นายรัตนชัย พิมสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๓

นายศาสนะ เฉลิมสิม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๔

นายขวัญประชา ชินบุบผา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๕

นายจักรพันธ์ แก้วกันยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๖

นางสาวสุทธิดา แผลงฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๗

นางสาวบุษยา รสปุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๘

นางสาวยุพาวรรณ โพธิเงิน

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๒๙

นางสาวรสา ภูลาพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๐
นางสาววราภรณ์ บัวนาค

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๑

นางสาวสายธาร เพียรทาหนอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๒

นายณัฐพล แฝงศักดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๓

นายสิรวิชญ์ ไทยเหนือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๔

นางสาวเยาวภา มลาภูมิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๕

นางสาวสุวานิช แสนประสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๖ นางสาวพรรณนิภาพร
เอ็นภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๗

นางสาวอารียา เสาระโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๘

นางสาวพิมพ์นภา แสนลคร
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๓๙

นางสาวอัจฉรา ศิลาคม
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๐
นางสาวนิภาดา มลิลอด

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๑

นายสุวรรณชัย ตะวงษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๒

นายวุฒินันท์ นนท์สุรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๓

นางสาวพรประพา บุตรโสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๔

นางสาววิชญา บุญคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๕

นายสัมฤทธิ

์

พิมพาเรือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๖

นายสนธยา แสนประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๗

นายสุริยกุล ชัยมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๘

นายพลกฤษณ์ เกตุคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๔๙

นายชนายุทธ มะลิลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๐
นายวัชรพล อามาตรสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๑

นางสาวพิยดา พรมราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๒

นายณรงค์ศักดิ

์

พาสีราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๓

นายวัชรินทร์ คำจร

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๔

นายประพันธ์ ราชวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๕

นางสาวจินตหรา จันทร์หล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๖

นางสาวสุธิดา บุญมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๗

นายชัชวาลย์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายทศพล ผาณิบุศย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงไพลิน ทองประเทือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์ วัณนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายธีระภัทร เคนที
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงสมัญญา ใยไหม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายกฤษฎา พรมคำซาว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงสำลี สุวรรณสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงชลิดา สุรารักษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายทรงกลด ชัยชนะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงอนุตรา โพธิเหลือง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีดอนกลางสามัคคี

่

วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายพงศพัฒน์ บำเพ็ญศิลป
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายปยศักดิ

์

อยู่ปาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายทิพากร แนนไธสง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายปยวิทย์ ปนเหน่งเพชร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายสุรเกียรติ รัตนเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายสุธีรวัฒน์ ชนชนะกุล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงคฑามาศ อุทุม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงปาลิตา ชมภู
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงกนิษฐา ขานทา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงพรรณกร แสงสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ผาด่านแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงพิชญา ประเสริฐสังข์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงกรรณิกา คูกะสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ พิทักษ์วาป

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงจินตรา คนยง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงอักษรสุดา นันทะเขต
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ศิลาคม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงณัฐวรีย์ อ่อนพิมพ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงมาริสา เฉียบแหลม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายคณิสร ลีลา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายธีรภัทร มระศรี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายวีรวัฒน์ เทพรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนโชติ แก้วเชียงหวาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายธนัท คำภาพักตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายเจษฎา วงเดือน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายอนุชิต คำบุญยล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายฐิติพล เหล็กกล้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายวรพล ศิลาคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงณัชชา ชนชนะกุล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงณัชชา ศรีราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงมณิสรา อรัญพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงอาริญา จินดา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงธณัญชนก สองนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงลิลดา โสภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงอริสา เยาวยิด

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุระภา โยงกระโทก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายกิตติคุณ สมช่วง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายณที ชนะพจน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายอลงกต ภิญโยศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธนธรณ์ บุษบงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายภานุพงษ์ เกตุผักหวาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายดนุพล ชมภู

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐพล พิมเสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายมานพ อาษาสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายสุที โสภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงปภัสสร นาคเสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา ทิพสุต

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงศิริทิพย์ ทิพเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายพัทธพล เริมสี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายกัมปนาท พูลเพิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอติชาต พินิจกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศศิตา รัตนเนตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอาทิติยา ชัยสิงหาญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงอรวี ตำสีรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายกฤษฎา เรืองจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายชัยมงคล ลีระบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เอือกลาง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายพีรพงษ์ งามศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายอภิชาติ มูลสันเทียะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงฐิติพร ภูตีอัต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายเด่นดนัย แสงพิมพ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายอนุชา แซ่โส

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอนุชา เสือแสงทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายศุภชัย ดวงสรแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายเฉลิมชัย พรมนานอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงอริศรา บุญธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงสุดธิดา พิมเส็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณรอด

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงใบไผ่ พลยานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงอติกานต์ โพธิจักร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอลิษา แสงชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอนุพงศ์ แสงเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายศิริเทพ อุดคำดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเกรียงไกร โคตบุบผา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายจิรยุ มังกร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายณัฐวัตร เหล่าภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายธีรพัฒ สุคุณพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายนครินทร์ ไชยพูน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายภัทรพงษ์ แจ่มเพ็ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายวรพจน์ มณีกัญย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายสหรัฐ สาราษฎร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายอำนาจ เถาเอ็นญวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงดลฤทัย เมืองผากุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงธนาวดี สมบัติหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงนันทกานต์ แสงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ราวพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงพัชวาล โยจำปา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยชนะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสรินยา แวงชิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอรพรรณ แข็งฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายกฤษฎา รมย์สูงเนิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายนำพุ ศรีราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายก้องภพ เหล็กกล้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายชาญณรงค์ โคตะแวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โนนทิง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายวารีย์ ศรีบุญเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายจักรพันธ์ พ่อวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงนิตยา ไชยปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชัยมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงขนิษฐา ลำสัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๐ เด็กหญิงรัตติญากรณ์ จรบุรมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงทักษิณา ผาด่านแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูติอัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐวุธ ผ่องศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสมบัติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปริวัตร วันนุรักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนากร จอดสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายเจษฏา โคจำนงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพิชิต บุรมรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายสุรเกียรติ สุภาพญาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายพีรทัศน์ ภูตีอัต

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายพงศธร วิเชฏฐพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายศุภกิตร ราลคร

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายไชยวัฒน์ มาลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

สาราช
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายนวพล อุริพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายปรัชญา นามมาลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายเมธาวิน โคตะบอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายสกลชัย อาจอำนวย

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงชเนตรตรี ศรีสงคราม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงนันทิการณ์ ไกรยะเดช

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ สมภารสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงจิราพร สมภารสิงห์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ หาญณรงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงอรนาถ อุดคำดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงวงเดือน อินทปญญา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอุทัยวรรณ เนืองแก้ว

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา เสียงบุญ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงนิติญา ศรีมณีรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายศุภเกียรติ กองกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายชินวัตร สำราญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายปองเขต สุขดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุงคุณคำซาว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายศิวาฤทธิ

์

อันทะปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายภานุเดช วงศ์อินทร์จันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

มหาพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายธีรภาพ ยวกดา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงจิรพรรณ ผิวบาง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายเนติพงษ์ ชาพิมพ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงภาณุมาศ มหาพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายรพีพล จันทร์เสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายพรชัย สวัสดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายธีรภาพ คำบุญเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายเทย์วิน โสดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายชนพงศ์ บัวลอย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายอัษฎาวุธ พันพิมพ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายจิตรทิวัส เหมืองทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายกลวัชร ศรีสร้างคอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คุปนัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายเตชพล จันทรวิจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายกฤษณะ ทวีเขตกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยรินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา ฝายสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงอรพรรณ แท่นหิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงปนทอง วรรณทิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงอรปรีญา ปาณศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายปฏิพล สุขรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายธีระพงษ์ ชานุบาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงณภัทร พิสัยภาค
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงศิริอาภา พิสัยพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงเกวลิน สีจันดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายเจริญชัย รัตนพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงพัชชราวดี เล็กกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สาระพัด
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายอนาวิล วงศ์ชานนท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงกรรภิรมย์ ปอมนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำด้วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ แก้วกำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายธนา สิงห์สถิตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายธนภัทร ภาษาเวส
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายวสันต์ อภัยพรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายราเชนทร์ ณีระพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายธีรวุฒิ พิมพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ การประกอบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงวิลาสินี โรมจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงอนันท์ตภรณ์

ริตยะบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงอรัญญา ศิลาคม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วอาษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงวิยดา หอมทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงธนัญญา ซาเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงจิรวรรณ แวดล้อม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ผิวชมภู
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงฉัตรชฎา จันทร์ผึง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงชนัญญา สิงห์สถิตย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายศิวกร ศรีวาลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ศิริแข็ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงปาริดา พลเยียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายจรัสรวี วินทชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายณัฐพล แสนแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายพงศธร แดงสนาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายพิจิตร เททอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายเปรมศักดิ

์

โสพลพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายรัฐพงษ์ กันทัพ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสนทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงนัชชา หาที
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เทศนอก

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุพรรณี โม้ลาย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายณัฐธนพงษ์ สุขรมย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายวรดร ศิริบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายมณีโชติ เสาระโส

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายธีรชัย ย่านกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายสุทัศน์ บรรยงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายชุติมันต์ ชุมคำใฮ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายวรวิทย์ แสนแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงปาริตา เสนนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงพรสุดา กุเวสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงรักษิณา เถือนอุดร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงปนัดดา โสพลพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงพรพิมล ตรีกุล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอัมรันทร์ วงษ์งาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ คนกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายเจษฎา มากทรัพย์อนันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงณัฐรดา อำนวยการ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายกันตพล ดวงเดือน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายวิทวัส ประเสริฐสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายธนธัช อ้วนแพง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายกมลชนก บุญยามิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงทาริดา จันทะคุณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒ ศรีบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จิตรติราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงจอมขวัญ ไทรทองอินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๒

นางสุภาพร บุญช่วย
๒๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายพีรพล พุ้ยทา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายศุภลักษณ์ พรหมนิมิตร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

นิโส
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายนพรัตน์ ธะนะสูตร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายชูเกียรติ แสนบัว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายสุทิน จันทร์เหลือง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายเจษฎา อินทะโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา พารา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงปานชนก มหาวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงฟารุ่ง บุตรดีสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงหทัยกานต์ อรัญเสน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงจิรฐา ศรีหาโคตร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงนิชาภา วังหอม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายพงศ์ดนัย คำตรง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธนภัทร เสนภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ เสนภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงปานิตา มหัสกุล

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงปฏิมากร พัฒตังโม

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสนบัว
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงวิภาดา โพธิทองดี

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงชุติมา พฤกษาสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุนิสา เหนือโพธิทอง

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หาฝายเหนือ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สืบเสือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงทาภัสสร หมืนหาวงษ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงจินดามณี ไผ่ปอง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายปริวัติ อาจอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายพงศธร แสงเงิน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายวีรวุฒิ คูณสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายอภิรัตน์ พูลพุทธา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงธนาลัย เพาะกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายณัฎฐาพันธ์ อ่างคำหงส์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พยุพัส
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายศุภชัย นามนอก
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ หาญรันดร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงธรรณพร ฆ้องลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงขวัญชนก ผลาผล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธนสิทธิ

์

พุทธคุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงศลิษา บุญรักษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงนิชาภัทร คงหญ้าคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงนิชาภา คงหญ้าคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายวรวุฒิ ภาษาพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงอทิตา มหาวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายธนภัทร เปนปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐพล สิทธิเสือพะเนาว

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายนราธิป ศาสนสุพิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายชิตพล โสธิสัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวรัญู ศรีสร้างคอม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงสิริมา อิมวงศ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายปฎิภาณ ชาบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงกันธิชา วงศ์ภูธร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงจุฬารัก ชำนาญศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงชนิสรา อายุยืน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ จิตรีวาสน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงรัตนวดี หล้าคอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เหนือโพธิทอง

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายนครินทร์ กันหาชิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายพีระพล บัวพุฒ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายอภินันท์ วิลาพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีกระจ่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ช่างแกะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงรุ่งเรือง ก่องขันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายชนะชัย ยอดวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ฉกรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายอดิสรณ์ นนเลาพล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายศราวิณ อินทภาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงจิราลักษณ์ สุวรรณหงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงวาสนา ดวงภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ หล้าคอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงสุทธิษร สุขใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายสาโรจน์ เทียงตรง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงปนัดดา เยียมเวหา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายณัฐวัตร โพธิศรี

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายทัตพงศ์ เวทะแว่น
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สวยสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายนาวิน วิทยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายอัสนีย์ อินยุก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ มันเหมาะ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงจริยา สุกรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงปยะวรรณ โองขากาศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงพัชรีญา โยธวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงรัญญา ต้นสิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงสุทาภรณ์ วงศ์กระโซ่
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงหงษ์ฟา ประพันธ์มิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงอาริญา ถากันหา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงอิสรียา สุขภูมิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายธีรภัทธ มาตรังศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายอนุชิต สีเหลียมงาม

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หัดทวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงวิมล ชาวยศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงปนัดดา กรกันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงปวีณา ถำวาป
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บรรพต
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายสยาม พาอ้ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงวชิรา ปกกาโล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายอัครพนธ์ งามสันเทียะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงสุตราภัทร จันทะนนตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงธารทิพย์ ชมภู

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายพีรพล อินยุก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายปพนพัชร์ ชนูนันท์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา สิทธิเมืองคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายรพีภัทร สีหะไตรย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายศุภชาติ ภิญโญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายรัตนโชติ สุจันทร์ศรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายปุณยกร จูมเกต
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงธนัญญา สินทะเกิด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงนำทิพย์ หาผล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๖ / ๑๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพิชนาฏ จันทราช

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คันธสี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงวนิดา ชัยมี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงกุลสตรี ภิญโญ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมเมืองคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงประภาพร แคนติ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงประนิดา ทานันท์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเปรมปรีญา ดวงภักดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงวทันยา แก้วจำปา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุกัลยา คงเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชูชม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงสิรินภา เยาว์ลักษณ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายวิชาญ ทาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายชัชวาล บุญพา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แม่นเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายเอดาวัต ชมภูธร
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายภานุพงษ์ ทวีสงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายนันทพงษ์ วงษ์จุ่น
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายอภิชัย บุญรุฬ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายกฤษฎา จำป
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนาภัทร์ จอมศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายนพรัตน์ บัวคอม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายชินดนัย ชนะพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงกันยา ฝายเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายธนา มากมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สียางนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายทศพล ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายถิรวัฒน์ จาริวงษ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายธีรพงษ์ ไตรทิพย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายฉลาด จันทราช
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยภิบาล

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ชมภู
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงจรัส งามลุน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงอุไร เรวัน
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงอัจฉรา ธรรมโนวัตร
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๗ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายณัฏฐกรณ์ พงษ์ขันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายปรมี วิรัญจะ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายสุตานนท์ ยางศรี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายฬาเชนส์ นามเกียรติ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายกวินภพ โพธิเกตุ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายบวรศักดิ

์

จุลนันท์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายธนากร ไวยวรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ เต็งกิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายธนโชติ วิชัยวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายธีระพงษ์ โควังชัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายสิทธิชัย ลักษณะ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายนพรัตน์ จันทรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ลาแพงศรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงเฟองฟา นนเต
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงปวิตรา จำปาฝน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงพิชชาพร อินทพาด

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงวารุณี แสงกล้า
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ แสงฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงเณรภคิณี ศรีวรกุล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงเขมิกา แก้วอุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายอาทิตย์ ฉำปุก
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายอรรถนนท์ โสดา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงสาริตา โพนสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายธนเกียรติ การะเกตุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายไตรวิชญ์ ธนาพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงกนกกร คุ้มสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายพรพรหม นิตย์ใหม่
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายไตรภพ จันทรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายศาสตรพล กลีบเมฆ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ นาเทียมเขตร
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายนัฐชานนท์ โคตรอาษา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายภัทรพงษ์ ภิญโญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายวันชนะ อำจุฬา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สิงหเสรี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงอรพินท์ วงษ์พรม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงพุธิตา พิมพา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงธัญสุดา สุวรรณขาว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงพิชญาภัค เรืองทวี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงมัณฑณา ขันตี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงภัสรา สีดา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงสุพิชญาย์ ประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงพัชรี อินทรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงอันเจลินา กาเวงน์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงภูตะวัน ไชยกา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายอภิเดช จริวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายอธิยุต สุขรมย์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายคงเดช ประนามเก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายธนดล สูตรไชย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

เชษฐา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายปรัม กับบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายพงศกร ปะมามะเต
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายวรวัฒน์ คะเนนอก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายสาคร ชุมจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายอัคเณย์ เชียวชาญ

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงลักษิกา ปตการะโน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธนาคิม แก้วสอน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายนพณัฐ อุตถา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายมิงมงคล

่

ก้อมณี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงทิพวรรณ์ บุตรแย้ม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีบุญเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายกฤษฎาพร บุตรสราคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา มีมาก
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายชินทัศ อุปวงศ์ษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายจิรายุ หวานเมืองปก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายชนสรณ์ สุขจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เนืองอาชา

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทบุรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภาคิน สีเหลียมงาม

่ ่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายภูมินทร์ โคตรภูมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายสมัชฌา มะละเว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายสิทธิพร จันอยู่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายอนุวรรตน์ พิมศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิมมากุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เพือรอดวงษ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงวรฌา อุดานนท์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา สมเสนาะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุทิมา งิวไทยสงค์

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายหรรษา ศรีบุญเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายเจษฎา มะลิหอม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงปรียาพร จูมคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายกฤตเมธ อะโน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายกิติพงษ์ ชาวสวน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายไกรวิทย์ น้อยหลอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายณัฐดนัย วิเศษภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายธนพร สินนะลม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายธนาพร คำแพงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายปริญญา มะละเว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายเปนหนึง

่

บุญทัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายภูริณัฐ บุญมีประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายอลงกช นวลนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายอัศราวุฒิ ดวงภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งผกา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงนภัสสร จันทาสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ ศรีชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงเยาวรัตน์ แก้วคูนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงวรรลิษา ภูหลาบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงคำรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงสุพาวิตา นามท้าว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายวาธิต ศรีเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายธีรภาพ สุดสอาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ งามพิษ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นามวิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ลิมประยูร

้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงวรัทยา ชานุบาล
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปรียานันท์ รามฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงพีรยา บัวบาน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงพัสดาภรณ์ สารีราช

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงพิยดา พิสัยพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงนรินทร์ วงค์ชาลี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงธฌกร กล้วยสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงเกษมณี พันโนราช
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ดรน้อยโม้
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายประภูกฤต หาญรบ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงสุวิมล เปาปาเถือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายออมสิน สทิง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายอิสระ สะโสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายชญานนท์ พะหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายบุญญพัฒน์ คุณมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล เสมอสมัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงพิจิตรา สีหานาจ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงพิณรดา จันทร์เทศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล แสงปญญา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ชมภูพาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงกิตติมา ศิลาคม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงสุมารินทร์ โตกูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายธีรเดช สุนทรินท
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงจันทิมา แสงฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงรัตติกาล นันทะแพง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายนันทภพ นพเก้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายนพรัตน์ บัวระภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายสุทธิภัทร ขันตี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ปดถา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายพลากร ธรรมขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุรมโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เวทชสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงวรรณิสา วงษ์ประจัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ชลภักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงนิศาชล พิมพ์พันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงภาวิตา บัวระภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงปนัดดา พรมหา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงปลิษา กลีบเมฆ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงเมขลา พากังเทียม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงจิรนันท์ บุดดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายพิทวัส มีเลข
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพิรัชย์ มีเลข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงสุภัสสร สูงสุมาลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มาตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงปาริชาติ มาตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงประภากร คงรอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายธนบดี ลาวพนม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายกิตติธัช มีอยู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายกวีวัฒน์ ดรน้อยโม้
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายธีรภัทร วงค์กระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายไกรวิชญ์ บุตมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชัยประดับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายทนาวุฒิ กิตนาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงสิริยากร สุขรมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายชินพัฒน์ โคคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงมนัสพร ฟาอรุณแสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงจณิสตา มิตรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายยุรณา วงษาเทพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายธราธร เทพนวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล บุญยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา เทียนปรุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายวรสันต์ วรรณขาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๑
นายวชิระ กวนหลวง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายภูวดล เครือเตียว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงทอฝน จำปาทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายฐิติกร โคตพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายฉลองราชย์ กาหลง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายนนทพัทธ์ ไหมทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายปภังกรณ์ เมยดง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ พหรมมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

นค ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงมาธวี วิกล

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงเย็นฤดี เทพศรีเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู วัดโคกหัวภู  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายปรัชญา ศาลางาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายรัตนากร ชาพิทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายสิทธินันท์ ผาทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายจิรพนธ์ บนศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายปณณวัฒน์ ดวงจำปา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายภัทรพล สีต่างคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงทัตพิชา ผาทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงกฤษณา สีต่างคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงจริยา เคณาภูมิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงฐิติพร พรมมานันท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงนิภาพร ตาลโหยง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงภัทรลดา พิมพ์แน่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงอุมากร จำปามูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงปนัดดา สีต่างคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา เทียงภักดี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงอัยลดา เหลาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงเปรมมิกา สิงห์คำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บรรณารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายเสกสรรค์ บัววัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายเทพบัณฑิต มนตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายธวัฒชัย เหล็กกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงนุจรี ศณีไสย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงชลฎา ศักเหลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงประภัสสร แก้วอุ่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ตรีโอด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงชะนิดา โมรา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงวรัญญา ศรีต่างคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงนิตยาพร ศรีต่างคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงณัฐธิกา วารี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงสุนิษา สุขดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายไชยภัทร คำสาสินธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๓ / ๑๒๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายนิยม ฉันมิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พ่วงมัชฌิมะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา เทพศรีเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี สาแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ตรงซิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ฮุ่งหวล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๑

นางสาวรจนา บลศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๒

นางสาวเนตรนภา ผาทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงถิรดา ชาวยศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๔

นางสาวศศิวิมล ศรีจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงอนุสรา ศรีจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายชัยยา ศรีใส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายทักษิณ สีต่างคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายภูผา ศรีจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงดวงใจ กวนหลวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงธิลาวรรณ์ จันแดง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงกัญญา แสงคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหวน วัดชัยมงคล  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายตุลา อ่อนสงไกร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายเลอสรรน ณ หนองคาย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายสุนทร ณ หนองคาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ บุญลาภ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายประวิทย์ เคณาภูมิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายจงชนะ ศิริเชษฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๘

นายเอกภพ ผาลือคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ ณ หนองคาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายปรีชา ณ หนองคาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาวนาฮี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๒

นายสุริยพงศ์ มหาฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายพีรพล แท่นหิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายเจษฎา ชาวยศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายธเนศพล ขะพินิช
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พุดกุดเรือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงทิตาพร สุดวิจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงนริศรา ธาตุวิสัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ เคนาพิมพ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงปนัดดา วรคันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงรุริญา กลัดเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงอภิชาดา คำทองสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงประภัสสร พรมมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมภักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายอมรเทพ ชุดขุนทด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายนิติพล คำปากดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายธีรพล ศรีระวงศ์ษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายฉัตรรินทร์ โคตรศรีเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงดุจดาว เมืองแสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงรมิตา ถินแดง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายวิชชบูรณ์ เสียวสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายอภินันท์ ยืนกระมล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงสุนิสา คำปากดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงนริศรา คงมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายเบนท์ บาบล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงกชนันท์ มาตย์แสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงอธิตติยา เย็นใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีหาวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ภูแถวนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายทรัพย์ทวี บัวจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายวินัย โคตรภักดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ ประจวบแก่น

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูหญ้าแพรด

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายธีรภัทร เหล็กมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ชนอาศรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงศิวาภรณ์ แสงขาว

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงรัศมี ชมภูจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงมณีจันทร์ พวงประเสริฐ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ โสดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายตะวัน พรมสมบัติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงภัทรา ตุนก่อ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงชมพูนุท พรมอุบล
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายกนกพล แสงขาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายธีระพัฒน์ คำนวนดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงชนิดา ไก่เครือง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงพรพิมล พวงประเสริฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายปารัช ละอองบัว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรฒนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายศิวัฒน์ วงษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายธนวิชญ์ สวนแดง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายวัชรพงศ์ วรรณประเก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายณัฎฐากร นามแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง วัดจันทราวาส  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทินบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงสุนิสา สีสุราษฎร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงภัทราพร อาจกมล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ ริมสาคร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายณัฐภัทร สุพลไทย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายกฤษณพล หาบุญมี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายณัฐฐินันท์ คำแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายณัฐกร เอกจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายเจนวิทยา สามิติ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายอนุชิต คุณกะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเหลือง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงโอลิมปค นพรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายธนากร จันทร์แจ้ง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายทวีชัย ชมบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ครองผา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายนาวี โต๊ะสอ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายธนาวุฒิ ฤทธิศร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายจีรภัทร มาตเลียม

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายนิติวัตร วันทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายบัญญวัต ควรคำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงนภาธร อินทรเสนา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงสุพิชชา หงษาวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงสิริวิมล คำบรรพ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงปนัดดา กระดานราช
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา ทำนักสุข

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงศิวัชญา ปญญาวจี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทาชัยภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงภริดา ลับบัวงาม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงภัทรินทร์ ทิพย์สุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญเรืองเศษ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายฐืติพงศ์ พันธผล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายมังกร นวนคำสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายภูผา สานิเกต
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายปภังกร ครุฑสินธ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงพิชญาภา อาจกล้า

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงรืนฤดี

่

โสดา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา พุ่มมา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงสิงควรรณ คณะติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายเตชินท์ ปานคีรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงธนกานต์ ศรีรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงสิรินดา พร้าวไธสงค์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายชัยภัทร ธีรภัทรวัฒนา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงเมธาวี มณีรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงสิรีธร พาวัน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราบพาล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายกิตติชนม์

์

ฤาชา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงชนัญธิดา คำปากดี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงณัชชา แสงจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงอินทิรา จันทาทอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงปณิดา สุวรรณผา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ อุดมพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายปรธนา ผาตูมพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงธัญชนก คงยืน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายทักษ์ดนัย เวทไธสง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายยศวรรธ รักษาควร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายสิริราช คุณความดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ มาลาศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายสุธีร์ ปยะวิเศษพัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชานันโท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงภีรดา ล้อประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๗ เด็กหญิงประพิณกัญญา
วันทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายอนรรฆวี พะชะนะ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงณัฐสุดา นามสมบัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงลานนา มาเจ็นต้า

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงรัตนพร โพธิศรี

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายกฤชณัท เจริญสุขสมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายพีระวิชญ์ ปุนนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุดาพร พงษ์แสวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายเอกภัทร ชุมสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงก้อง แก้วประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงวริศรา ปองภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงสุชาวดี ผิวบาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา ทัดสำราญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงพรประภา ใจขาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงอารียา หม่อยหลง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงฐิติพร แก้วอินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงทิดาวัน มะนิลัด

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายบุญจีน แก้วประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยปากดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์อักษร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีสะใบ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงญดาพร สีม่วง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงนิรชา ไตรฟน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงสุธิดา ครองผา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงสุภารวี ธนเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา ประคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงอัมพกา เข็มเพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงธัมมิกา ใจขาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๕

นางสาวปรียาภรณ์ นันทะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายนิติภูมิ จันทาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กานต์ติวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายพุฒิเธียร วัฒนจินดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายวีรภัทร อินเสมียน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายศักดิดา

์

สิมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ เจริญศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขวาของ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา จิตรดร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงชนาญา เมืองสาคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงธิดารัก ราชวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ มะลิซ้อน

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงประกายฟา โสดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงปริศนา ผิวนวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงปวีณา ชมภูจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงพรรณิพา ใจขาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงริษฎา ใจชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เพิดนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงสุนารี โชติทุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงอนรินทร์ ใจเบา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงอรพินท์ สิงหาคุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายก้องภพ บทมาตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายเจษฎา ทองพูน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายชยานันท์ เจนด่านกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายปฐน์ พลนาคู
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ คำเถา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายสมบูรณ์ ธรรมวงษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

โคตรวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ แสงสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงฐิติวรดา สมดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงนฤมล ขุนเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงนำฟา อาษาเสน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงฟา สีหาราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงภณิดา แวงวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงราชาวดี ทินาทิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ นาสิงเตา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายพรเทพ แสนคำคิด
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายวัฒนพล ก้อนแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปญญาวจี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ เชือทอง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงดิษริญญา คำภู
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงพลอยชมพู ทานเจือ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงเรณุมาศ ภูมิชนะจิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงสิรินยา สระบัว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายกมลเทพ สิงหาคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายชลธาร เวียงคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองพวน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายธนอนันต์ ใจบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ธงกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงวัชรีพร คำจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงกนกนาฎ มณีวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายธีระภัทร ทองเกตุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๗

นายณรงค์ศักดิ

์

พะยุพัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๘

นายปณิธาน ขุนปริง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายปริญวิทย์ อุตมะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายพบตะวัน ปราบพาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๑

นายพิทยุตม์ ขวาของ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๒

นายเอกสิทธิ

์

จงหาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงชนาภา แสงสุริยะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๔

นางสาวชลิดา ผิวงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๕

นางสาวญาณี มาลาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงปทมาพร คำภูนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๗

นางสาวปาริฉัตร ใจขาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๘

นางสาวมณีประภา โยธะการี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๗๙

นางสาวศิรประภา พรหมสมบัติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวอรทัย ธนะเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๑

นายชลนที วงศ์โคกสูง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ชมภูจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๓

นางสาวจิราภรณ์ ครองศีรธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๔

นางสาววิภากร สุกใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงสรัลรัตน์ อุบลบาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๖

นางสาวริษฎา บุญสวน
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๗

นางสาววาสนา พรมปากดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายศิริวัฒน์ เมืองพวน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๘๙

นายสัณหณัช รักษาควร
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ปาทะชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๑

นางสาวกนกรัตน์ ดอกบัว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๒

นายเชษฐา นาพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๓

นายวัชรพงศ์ สมสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช ดวงจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๕

นางสาวจุติพร ใจขาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๖

นางสาวทิตยา อินพิพัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๗

นางสาวธินัดดา รุ่งภาษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๘

นางสาวนิมนวล

่

คณะติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๗๙๙

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทาชัยภูมิ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๐
นางสาววราภรณ์ น้อยนาง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๑
นายธีรพงษ์ สมรืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๒
นายปยฉัตร ผิวฝาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๓
นายศรัณยู ทองพูน

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๔
นายสมศักดิ

์

พรมภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๕
นางสาวพัชรีพร เพลียรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๖
นางสาวอริศรา มีแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๗
นายนรากร เครือเพียกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๘
นายวรวิทย์ บุญสมพงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๐๙
นายอดิศร ขจร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๐
นางสาวดาราภรณ์ จันทาทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๑

นางสาวพัชรี แสนบัว
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๒

นางสาวสุพัตรตรา ไข่จันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๓

นางสาวอนุธิดา ศรีนนคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๔

นางสาวอาภัสรา พรมสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๕

นายกิตติศักดิ

์

ใจขาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๖

นายวชิรพงศ์ ใจปานแก่น
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๗

นายวรายุทธ อดทน
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๘

นางสาวกนกวรรณ ศรีวิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๑๙

นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหลาวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๐
นางสาวจิรภัทร วรรณสุทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๑

นางสาวชุติมณฑน์ พวงประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๒

นางสาวทิพรัตน์ อิมแบน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๓

นางสาวธัญสุดา ศรีระษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๔

นางสาวนิยตา ภูศิฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๕

นางสาวปรียา พลผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๖

นางสาวยุวภา กุศลนำครอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๗

นางสาวรัศมี ดารา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๘

นางสาวลลิตา เหล็กกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๒๙

นางสาวนิตยา น้อยชุมแพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๐
นางสาวจรวยพร ชัยมนตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๑

นางสาวอรทัย คำคูณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๒

นางสาวกฤติยา เรืองแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๓

นายธนชัย เวียงอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๔

นายพงศธร ผิวนวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๕

นางสาวกนกอร โนนสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๖

นายวรินทร ตามชัยภูมิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๗

นายอดิเทพ ธงกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๘

นางสาวนัทรีรัตน์ อุตมะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๓๙

นางสาวคณิตา ราวิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๐
นางสาวจิราภา ใจขาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๑

นางสาวนัฐวรรณ อินบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๒

นางสาวสลักจิตร ภาติกบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๓

นางสาวสิริยากร มูลดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๔

นางสาวสุชาดา พิชิตชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๕

นางสาวสุดา ทองมหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๖

นางสาวอันธิกา เบ้าแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๗

นางสาวอัมพิกา เข็มเพ็ชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๘

นางสาวประภัสสร บุญกัญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๔๙

นางสาวสุนิษา เนินสงคราม
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๐
นางสาวอรนาฏ ธรรมวงศา

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายปรัชญา พงษ์แสวง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายปถวี พงษ์แสวง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงนันทิดา วังสาไหว้
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงศิริธร บ่อไทย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงณิชากร คำภีระเกษ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงธีร์วรา ลิธรรมมา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายดนุพจน์ รันธิสร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายศุภกร หงษ์ศรีจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

นค ๔๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงโยษิตา ใจขาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ วัดหาดปทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายคูณทวี ลิจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายคิมหันต์ ปนมิตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายพีรพล เดชน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงกนกพร พิกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงนิรันต์ญา กันยาตี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงพรสุดา ทองสงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงอรดา แทนจำรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงมาริษา นกงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลาพงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงวรรณิภา ทองสะอาด

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ใจซือ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์ต่างตา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายจักริน วิบูลย์ศิริภากร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายธีรเดช โตวัฒนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดผาตัง

้

 

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายเลิศพงษ์ เพ็งเพ็ช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายอิสระ โคลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงมัทนา สัพโส
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงยุพา คำผาง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายวริศ สุพรมอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายธีรพล เชือฝงชน

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายปยะวัชร์ ชาวเขา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายเกียรติสุภัค วรวิเศษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายบรรจง โคตรพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงสุจิตตรา ยืนยง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงปาเปลือย วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงณัฐิดา บุญบุตร ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายภูวเนตร โสรวาฬ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงลลิตา ชัยลิตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายอภิชาติ ศรีกุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายวิสุทธิ ทองหม่อม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายดนุเดช ชูนาม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายภูวดล แก้วประดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๓ เด็กหญิงฉัตรประภัสรฎา

เหมพลเทพ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงเกสราพร ศรีสร้อย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์โสม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงอริสา สัตย์ซือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา อบเชย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุชาดา บูรณะปรีดากุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายธีรเทพ เหมะรา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายยอดชาย พิมพาแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายอาทร วงษ์ษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงปณิฐฐา ศิริหาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ วารี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายบรรพฐน์ ผากอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ นันทะกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงสุมารถตา สิทธิจักษ์

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายจักรพงษ์ ศรมณี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงปภาดา ไตรอารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายปุริม สุภะรักโยทิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงบังอร นามแสงพา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงอรปรียา พุทธะโก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายพานุวัฒน์ เขือนแก้ว

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงวิยะดา หมู่เพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงพรนภา อบเชย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ชัยลิตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมุกดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายนรากร พิบูรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ เกตุพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายพงศพัศ เทียมภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงอารี มันคง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงจิรวรรณ สุ่มมาตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

หมืนอภัย

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงเยาวภา กล้าหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรีทะบาล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ เนตรภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายมุณี ปองสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงพัณณิตา คำด้วง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วอุดม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายเพ็ชรแท้ แก้วบัวลม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ขจรเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทับ วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายณัฐกร แก้วสุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายณัฐวัตร บุญภิโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายปริญญา ตอนสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สาหัส
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายนัฐวุฒิ รินทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายภานุพงษ์ ราชวงค์ษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ อินทรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงไปรญา คำสงวน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สามิภักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายทศพร นันทะกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงจริยา รักมณี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงศิรภัสสร พาลพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงวิรดา ประสงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงสาวิภา สารีมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงนิชา กองศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงอุษามณี พลไทยสงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสนทวีสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยางแดง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงไพลิน แสนเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงภณิตา นุ่นภูบาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน วัดศิริขันฑ์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงปภาพิชญ์ เวียงคำ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงศศิตา คลังทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายปริพัฒน์ ศิริวิชา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๕

นางสาวสุจิตรา ขวัญศรี
๑๖/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายนภมณฑล คำจันทร์วงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงวาสิณี มะลิรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงธนิสร สุขา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมกัลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงรัตนากร พรมเทพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา นพรตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายธีรภัทร อินทร์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงทิพย์อุษา มังคละแสน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

นันทะจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายชาญชัย ชารี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงชฎาพร เพชรกล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี อภิบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงญาณพันธุ์ กำจร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงพชรอร อู่ตุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงลลิตา มัชเรศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงจิราพร นาคเสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายสัชดากร สิงทิศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงกรกนก สุรวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายฉัตรมงคล บุญประเสริฐ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ ถนอมเชือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายวรวัฒน์ ไทยทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๘

นายพรมมา ผดุงพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายสิริวิชญ์ สิงทิศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุขรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๑

นางสาวอุบลพรรณ สอนสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๒

นางสาวฐปนา อินทร์มา ๕/๖/๒๕๑๖ กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๓

นางจารุวรรณ โทสาลี ๘/๑/๒๕๑๔ กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๔

นางสาวดวงดาว ดงบัง
๓๐/๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๕

นางทัศน์ภรณ์ บำรุงภักดี
๑๔/๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๖

นายเอกลักษณ์ วรรณคีรี

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอรัตนวาป วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงชนม์นิภา พิศลักษณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายกฤษณพล จันทร์ศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา สมานมิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงสุนิสา ทำพิชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ คำภาผุย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายอนุชิต ศรอาจ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงเขมมิกา บุดดาศรี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุธิชา คนซือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มาตจันทา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศรอาจ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงสุธิมา พิมชัยศรี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายภูวมินทร์ ศิริมณะโส
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงวิระวรรณ บัวผาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายศิริพงษ์ ศรีลิมพงษ์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายอนุพงษ์ มืดคำบง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายสุริยะ แสงเรณู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงอริศรา สิงหศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายนครินทร์ ศิริกิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงพรธิดา พิมชัยศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงวิภาพร ประจิมทิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ประดิษศิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายภูริภัทร หัตถะกา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ผาสุราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงนวรัตน์ กองสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงวรรณวิภา โพธิภูมี

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงอนิญญา เคหฐาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงจันทรัตน์ ทองโรจน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงณัฐนรี เฉลิมพล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สะคอนรำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายธีรภัทร ปดทำยาเต

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายวิศรุตย์ อุทุมมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงจิราพร ขันธวุธ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันธเนตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงอริสา ดวงศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสุภาพร วิชาชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงธัญญานุช กิงคาน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายเจษฎาพร มิตรศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายณัฐนันท์ ชานนท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายวาคิมห์ ประสงค์ศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายศราวุธ ประสงค์ศิลป

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุรวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงนิสากร สุวรรณวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงปริยากร ดอนอุดม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงวรรณภา ปคมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอรอุมา คำพิลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ประดับจิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทพนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายเสกสรรค์ โพธิจร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายอำนาจ พรมตือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงกุลดา กุลาศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา หาญชนะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงแพรวพลอย แก้วไกรศร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชารัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายธงชัย นาถำทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายธนกฤต ศาลางาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงจิระภา สินอุดม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงดาราวรรณ สมพงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ หลักทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงอชินิกรานต์ โพสาวัง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายนรากร ปราบราบ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายพงษ์พิชิต สิมมาหลวง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

สิมมาหลวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายภาณุพงศ์ หงษ์วรรณา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายอโณทัย คำสิงห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงจามิกร ไชยวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงนันทิตา สายสี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงปาลิตา สุขะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงศศิทร อินทะพิมพ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายนิกร สมบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงปราถนา ช่วยคำชู

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ กันทะวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายมงคล ขัสนัต

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสิริมา อุทุมพิรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอดิเทพ กองสีทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงอรวี นบพระวัด

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงอารียา กองแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายเอกลักษณ์ เคหะฐาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายศิวะดล ศิริดล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายอัมรินทร์ อินทรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๖
นายคมสันต์ ยามดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายนันธวัฒ บัวพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๘
นายชมพู ชนะสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๖๙
นายณัฐพล สนันเอือ

่ ้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงธนิฎฐา สะตาเขตต์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

มะราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๒
นายอุทัย บิลชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงเอ ปะติตัง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๔
นายภัทรยศ กมุทศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๕
นายธีระพัฒน์ ภูนุภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๖
นายชลนที บรรเทิงใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๗
นายณัฐพงษ์ คำเหลือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๘
นายทิชากร ลาภจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๗๙
นางสาวธนัชพร คงกระนันท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๐
นายธนวุฒิ พุดปอ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวยุภาวดี จันทะโร

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๒
นายสิทธิพล วิเศษ

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๓
นางสาวสุภาพร จินดามล

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๔
นายอภิรักษ์ อุ่นรักษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๕
นายอรุณรุ่ง กองแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๖
นางสาวอารยา บุตรสาฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๗
นายอุดมศักดิ

์

อุปราชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๘
นางสาวกาญจนา สมคำดัด

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๘๙
นายสุปนิธ์ ยะวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๐
นายชัยวัฒน์ อิทรานนท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวกรรณิกา พุทไธสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๒
นางสาวจุฑามณี คืนดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวดวงกมล ใคร่นุ่นหลง

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวนิภาพร โสภา

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๕
นางสาวสุภาภรณ์ ว่องไว

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๖
นางสาววันประภา สืบสำราญ

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๗
นางสาวขวัญเนตร แก้วรอด

๒๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายฉัตรชนก สุชัยคิด

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายนิธิภูมิ หมวกเหล็ก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายบัณฑิต แก้วพิลา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายบุญรอด สิทธิพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายภัทรพล เดชประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูจอมคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงนันติญา ศรีกระทุม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงนิตยา จิตโกศล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนิตยา สาราษฎร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงนีรนุช ประทิพย์เนตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงประภัสสร เจริญชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงเปรมสุดา โพธิเตีย

์ ้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงสมฤทัย ไชยคำจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงอรชา จันดีน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงเอมอร เกษแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชนไพโรจน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายวายุ ภูนุภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายอาทิตย์ โจมรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงจตุพร ลดกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงณัฐชา แสนเสริม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงดาวเรือง แสงตะปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงธันยพร บรมสำลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงนาถฤทัย พุ่มโศก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงบังอร ปญจะรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงพรชิตา ดีแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงเวทินี สุวรรณพุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงวรรณสา ชูรัตน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงศิริกัญญา ทำมะเก่
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา พรมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ทองจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายกฤษฎา ร่มงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายเกียรติยศ สีลาไกร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายจิรพนธ์ นามมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายเฉลิมพล ตันนารัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายณัฐพล ภูมิยิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายธวัฌชาติ สีหาพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายนันทวุฒิ จุดมี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงเมษา อินทร์นอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภูศรีริทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงวรรณภา มากชุ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กชายรุ่งสุริยา โคตชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายสหรัฐ ซองสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงกรกมล โสสุด
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงชลธิดา สุวรรณพุ่ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงสุริยาภรณ์ ปากขันตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงอภิญญา สมใจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงอมรกานต์ จันทร์ไพสณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายพีระพงษ์ คำสีทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายภูวดล ไทยสา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายวัชรากรณ์ อือกงฮะ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายสุวัจน์ มาลัยไชยสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงจงธิกาญจ์ หงษ์ตัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงจิรนุช กุชัว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงนันทนา รุ่งแจ้ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

ภูมิสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พละเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงมนัสวีร์ โพธิสิงห์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงอรรถราวดี ลีเจ้ยวะระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แพงแสนทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กชายศาสตราวุธ พิมพาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงภาวิกา นางาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายศิริพัชร์ โสละแสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายธีรภัทธ ปนอุ่น
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายฉัตรมงคล ประโพธิศรี

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญสงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายนัฐวุฒ ศิริจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายภูวดล สีหนองโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายมณเทียร เวียงอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายวีระชัย ทองนาค
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงอุดมศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงฉัตรสุดา ชูรัตน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงนิรชา มาลัยไชยสงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงนิรนิล อาสายุทธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงนิสา ทองคำภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงเบญจพร วรพรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงเปรมมิการ์ กองบาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงยุภาวดี วิงวอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงลลิตา วรรณศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงศิริมา แววไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงอาริยา หวันลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายศุภชัย พลทะรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายเจษฏา ภูวัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายฐานันดร เดียวผา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายเดชา โฮ้หนู
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายธนากร สุวรรณพุ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายนรินทร์ สุดดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงบุญจันทร์ ไชยน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายดุริยะ ฟองระย้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายอัษฎา มุ่งภูเขียว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงกุลณัฐ พาแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงขวัญฤดี ร่มงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงจันทิกาญน์ ฤาเรือง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงจิราภา บุญสนอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา สุนทรภักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงนันทภรณ์ พันธุ์สุภี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงนาตญา ภูนุภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงบัวตอง แพงแสนทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงผกาภรณ์ นาคพิณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงพันวรรษา ตังทนาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ วังคีรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงสุมิตรา เวียงคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ โยประทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงอนิษา ปญญาใส

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงอรพรรณ กุลวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอรัญญา สืบมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงอุลัยวรรณ บุญเวิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงปททุมมา ชัยอามาตร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๖
นายบัลลังก์ คำสีทา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๗
นายลิขิต แก้วพิลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๘
นายสุพัฒน์ นิโก

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๐๙
นางสาวกรรณธิกา ศรีสาวัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๐
นางสาวนริสรา ศรีหาวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๑

นางสาวโยธการ มูลราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๒

นางสาวรัชดา ลุนละหุย
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๓

นางสาวรุ่งอรุณ สว่างอารี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๔

นางสาวสุดารัตน์ โกมาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๕

นางสาวอรทัย จันทร์มณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๖

นางสาวนรินธร จีระประวัติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๗

นางสาววิภาดา สินปรุ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๘

นางสาวสารินี กุลวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๑๙

นางสาวสุธิดา สุวรรณเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๐
นางสาวสุภา ลือชาคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๑

นางสาวพัชฎาพร ยกเทพ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๒

นางสาวน้องมินต์

๊

วิกรมาภรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๓

นางสาวนำฝน นาคเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๔

นางสาวมัลลิกา กองแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๕

นายสุรยุทธ ศรีพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๖

นางสาวพิมพิไล พันธ์เพ็ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๗

นางสาวกรรณิกา ฟองระย้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๘

นางสาวปริศณาพร ทองพานิชย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๒๙

นางสาวนพรัตน์ เจริญชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๐
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุวรรณพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๑

นายอนุกูล สายบัวลี
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๒

นายนวมินทร์ ชารี
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๓

นายรัฐพล ดวงชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๔

นางสาวปวีณา ปาณาราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๕

นางสาวพิจิตรา วิเชียร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๖

นางสาวสุนิสา ตันนารัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๗

นายลี

่

ไทออน
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๘

นางสาวกาญจนา โคตรชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๓๙

นางสาวกนกวรรณ โพธิศรีไมล์

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๐
นางสาวกรรณิกา ไตรดำรง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๑

นางสาวกัญญารัตน์ จรบุรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๒

นางสาววีรวรรณ สันทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๓

นางสาวปาริชาติ เกิดแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๔

นางสาวรัชนี จินดามล
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๕

นายภูวนัย ไชยสิทธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๖

นายศุภกิต ถินทอง

่

๕/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๗

นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้า
๕/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๘

นางสาวกฤษณา จันปาน
๒๔/๕/๒๕๒๙

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๔๙

นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวทัศดาว โยงไทยสง

๒๙/๓/๒๕๒๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๑

นางสาวธัญญารัตน์ สานันต์
๑๖/๖/๒๕๓๑

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๒

นายพลวัฒน์ สาจันทร์ ๓/๘/๒๕๓๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๓

นางสาวมัชฌิมา สมสีไสย
๓๐/๕/๒๕๓๒ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๔

นางราตรี เวียงสิมา ๕/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๕

นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือก
๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๖

นางสาววิไลพรรณ พิมพ์วัน
๓/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๗

นางวีชญา สุวรรณรอด
๑๕/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๘

นางสาววีรยา สัจจะเขตต์
๒๘/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๕๙

นายวุฒิพงศ์ อุดชาชน ๑/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๐
นางสาวศิริวิมล

ิ

มูลผลึก
๑๙/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๑

นายสุริชัย โพธิศรี

์

๑๕/๗/๒๕๒๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๒

นายอดุลย์ เพชรภูมี
๒๔/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๓

นางปราณี จันทะแจ่ม
๓๐/๘/๒๕๑๘ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงพิภาดา กอหญ้ากลาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงณัฐริดา ผ่องใส
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงวัชรีวรรณ พวงโลก
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงพัชริดา ศิริษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงปางลีลา พฤกษชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงนัฐทิดา สิงห์เสือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายชาคริต พิมพิลา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงกนกพัชร ทัศนัส
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายพุฒิพงค์ หาญเสมอ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงจิราพร เคนาอุประ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทุริยานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายเทพทัต คุ้มไทย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงนิตยา ทองแดง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายอานันท์ธวัช คำอ้อ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงมาริษา อามาตรมนตรี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงสุวิชาดา ธรรมมา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายอาทิตย์ พรมมา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดวงสอนแสง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายศตวรรษ โพธิศรีไมล์

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

จันทะราช
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายรุ้งรวิน ดีสีนู
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงกริษฐา แก้วรอด
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายกิตตินันท์ โทสาลี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายชนาธิป รวมสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายอดิศร อาจอุดม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ วังคีรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปราบพินาศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายธวัชชัย สุวะดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงมัณฑนา สุขแสวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายปยพงษ์ นอกตะแบก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายโรจน์อนันต์ สุดทวี

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายอภิลักษณ์ โยตะนันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงพิรดา สันติวิวัฒนพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงรฎา ศรีพาพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีกงพาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๒๙๙

นางสาวกรวิภา อ่อนพรม
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๐
นางสาวกุลนาถ อ่อนพรม

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๑
นางสาวช่อผกา อินทรักษา

๐๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๒
ว่าทีร้อยตรีนุช

่

มิตรศรี
๐๓/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๓
นางสาวนุสรา ทองขันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๔
นางสาวมณีรัตน์ ผลบุญ

๑๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๕
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์สินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๖
นางอรวรรณ หล้าบุตรศรี

๑๘/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอุไรพร แสงเสนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงวิภาวณี สุวรรณวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายพัทธดนย์ โทบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายพิชยา สนิท

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ปกกาสี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายไชยภัทร เกือกูล

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สนิท
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายวิรุต ภูสดแสง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงอรจิรา โทบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงชวัลย์ลักษณ์ งามผ่อง

๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๗

นางสาวศศิประภา อนุรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายสุรเชษฎฐ์ แสนสนุก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายจักพันธ์ แก้ววิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงกัลยา ทานุวัต

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงสุพัตตรา คณะโจทย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงพนิดา ฟองสาลี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงอาทิดา แดนเขต
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายสรวิศ วุฒิสาร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นางาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายอลงกรณ์ ธูปเพ็ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงปยพร เคหฐาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๘

นายกนกศักดิ

์

ฝายชาวนา
๑๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๒๙

นางจิตรา สุทธิ
๐๙/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๐ นางสาวณัทธมนกาญจน์

เคหฐาน
๐๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๑

นายยุทธยา สุทธิ
๑๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๒

นางฤดีมาส ชืนใจ

่

๑๘/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงจารุศิริ กุดทะรัก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วังบอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงอารียา โคตรสกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีเล็ก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สะอาดจันทร์ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายดุลยุตม์ พนมใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายวันชนะ นาถาบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายวิโรจน์ หนองคูน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายธีรภัทร สีสันงาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายอิทธิพล ตันกิม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงมุฑิตา บุญพระเวส
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงยุวดา บิลจรัญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ธรรมวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา บุ้งทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล อัตลิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายกษิดิษ จันทร์วาสน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายสิทธิพล เสาวคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายธวัชชัย สมคุณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายศราวุฒิ ชัยเคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายธนกร งามสง่า
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายธีระพงษ์ พระวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายธนโชติ สุวรรณไตย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ไหตาสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงนีรชา ประทุมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงชญาดา นามมันสา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงอนงค์ หรสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงวราพร สรรทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายสุทชนะ คำหารพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ ตุเกต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ บัวประกอบ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายเจษฏา สมพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายวีระชัย นามมันสา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายพรมงคล สาระอา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายธนพล ตาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายภูริภัทร ทำประโยชน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายณัฐวัตร เติมอุดม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายภานุ กมลคราม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ ภูพวงนิล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงนิตยา สกุลดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายวิชาญ แก้วพลน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ไกรญาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงชลธิชา เครือเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงปรางวลัย ประทุมจร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงจริยา เจริญพืช
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงนิมิตตา แก้วจันดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงธัญญา คานเครือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงพรรษพร พันธมาศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายธนพล ครองยุติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายสุรชัย เจียนรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงนุจรินทร์ คำนนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงณิชา แสงตะวัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ อัณทะไชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา ชีพจำเปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เคนศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงนภสร หาญสุด
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายภูสิทธิ

์

กุลวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงณัฐพร จันทะแพน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ นามสุดโท

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงนิตธิญา สีส่วน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงธาริตา แววศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายศักดาเทพ วงษ์กะโซ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงเนตรดาว ยังยืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงภัทราวดี แก้วดวงดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายสราวุฒ โพธิศรี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีทอนสุด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไชยผง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงกมลชนก พิมพ์พันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงประภัสสร วาทะสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ วิจันทร์แก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพฤกษา ชาแท่น

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร สาสีพา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิไล สุริยะสาร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๖
นายธนวัฒน์ คำศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๗
นายอานันท์ชัย คำแหง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๘
นางสาวเนตรนภา ดีรัดรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายละอองดาว พันธ์ชมภู

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๐
นายกฤษชัย เมฆวัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

โคตะบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๒

นายพนัสชัย ปสสามา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๓

นางสาวนวลจันทร์ ศรีปญญา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๔

นายวิชุดาพร เนือแก่น

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายศิริพิมพ์ พิมวรรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๖

นางสาวสุธาศินี กุลชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สิงหาภาพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๘

นายภาคิน กมลคราม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงธัสธีรา โยวะกา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายพรชิตา มลิวัลย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๑

นายณัฐพงษ์ สาริยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๒

นายปยะพัฒณ์ ศรีสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงกัลยาวดี ชนชนะกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา พิมพ์พันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายวเรศ พิมพ์พันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๖

นายชลภัญญ์ ดวงพิมพ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๗

นางสาวชนะวรรณ วรรณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๘

นางสาวสุพัตรา เหล่าสุพรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๒๙

นางสาวสุจิตตรา เหล่ากวางโจน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงอัยรินทร์ แก้ววิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๑

นางสาวอุบล ชาเชียง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๒

นางสาวอุไรพร โนจันทร์ทึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๓

นายพรรษิษฐ์ ศรีมาตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๔

นางสาวณัฐริกา ประสมพืช
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๕

นางสาวเมทวี เกษระ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๖

นางสาวลัดดาพร ยันตะพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๗

นางสาวศิริประภา จันทร์ทัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๘

นายชยพล ยางคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๓๙

นายธีระเดช จันทร์คง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๐
นายปรวรรณ สรรพทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๑

นายวุฒิพล บุ้งทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๒

นายสุรสีห์ ชนชนะกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๓

นางสาวพรนภา ผสมพืช
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๔

นางสาวอันนิวา ประสมพืช
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๕

นายณัฐวุฒิ สอนธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๖

นางสาวจารุวรรณ ทิพสุจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๗

นายสุริยา พิมพ์พันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๘

นางสาวศิรินญาธร พิมพ์พันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๔๙

นางสาวดวงสุรีย์ ละออเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๐
นางสาวปรัชญา จันทะจร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๑

นายสหรัฐ จันทะแพน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๒

นายทวีศักดิ

์

นางสอาด
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๓

นายชาคริต จันทร์คามคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๔

นายวิศวะ บุญตะนัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๕

นายอณัฐชา พงษ์ศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๖

นางสาวนฤมล เหล่าเขตรกรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๗

นายธันวา ปริมาณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๘

นายณรงค์ชัย มหาอุป
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๕๙

นางสาวนิรมล เหล่าเขตรกรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๐
นายสุเมธ มนต์ไชยภูมิ

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๑

นางสาวนำฝน มะลิซ้อน
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๒

นายอภิเชษฐ์ อุบลเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๓

นายธวัชชัย นาสมวาส
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๔

นายพชร ทองใบ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ ฝนชัย
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายอานุภาพ สมาขันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงณัฐกานท์ เฉิดจินดา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงอริสา เจริญชีพ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายปฏิภัทร์ คุณุ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงวิลาสินี ชมภูวง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลากูล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายวิรเชษฐ์ สอนสติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายสุริยา ชายสา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายภากรณ์ จันทร์หล่ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายกฤติน แววศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงอาทิตติยา โสภิตชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงอรปรียา ดินโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ช้างสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงพานทอง บุตรมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงอทิตติยา ศิริโกสุม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงวรินดา อินชิยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงทิพย์ประภา ศรีวาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายอดิรุจ พหลรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงวราพร ต้นสียา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงหาภาพ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงวันวิษา เปยมงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงอภิชญา เข็มพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงพัณณิตา ผสมพืช
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงสุจิรา จันทร์คำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงปาริฉัตร บุ้งทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ชะนะมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายประภากร เจริญภูมิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงวรยา ผาสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายทรงภพ ปดสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายวายุ ภูครองหิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายพิทวัส บาคาล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายไอดิน อินทร์กอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายนนทชา บุญสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายกฤษฎา บัวมาท

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายภาณุภัทร์ คชายุทธ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงนัตยา แสนพิมพ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายพสิษฐ์ เจริญพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายพิทักษ์ เนตรวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายบูรพา ผาสิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายณัฐพล พรมนาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา โครสงคราม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

แสงสีอ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายอาณัฐ จันทร์ไทย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายเตชินท์ ศรีทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายก้องภพ เอือกิจ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายธนาทร เพิมพูล

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงชลนิชา แสนณรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงณัฐพร สุทธิแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญทน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงอุษณีย์ บุญน่วม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงหิรัญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงอนุตรา มหาไชย
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงวิยะดา ขันโอราญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงกัลยาณี พิมพันธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ คมไชยภูมิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงกัลธิมา ภูมิชัยโชติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงปริญญาดา สีหาภาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายมินทดา ปญญาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงญาณิศา เลขาโชค
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายกฤษฏา เหมาะราษี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ศรีบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จาดเรียบร้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เครือภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงธันวา บุญขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงรัตติกา สุริยะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมสำราญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายศุภชัย ฐานะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินาคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ไชยราษรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงนิลเนตร ศรีอากาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายวัชรพล วงศ์คำจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มาตนาคุณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายฤทธิชัย แสงหาชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายณรงค์ชัย ชะเทียนรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงอรทัย ทัสสะคัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายวรพลชัย ทบผา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายดนุพร อุบลบาล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงสายสุดา วันนิตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงศรีสุดา แก้วประทุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายธนพล ศรีสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายครรชิต วังทะพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หว่านเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๑

นายธงชัย บุราณเดช

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๒

นายณัฐพงษ์ วรจักร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๓

นายกฤษดา กีดกาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๔

นางสาวกฤษณา อุยะพิตัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายสรวิศ เรืองสาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายเกรียงไกร แพทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๗

นายจักรกฤษณ์ นนนุศาสตร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๘

นายณัฐวุฒิ เมืองชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๕๙ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

พลสงคราม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๐
นายศักดิสิทธิ

์ ์

น้อยสวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๑

นายเจษฎา สาผุยทำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๒
นางสาวนรินทร์ทิพย์ วงศ์คำจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๓

นางสาวศศินา ศรีตระการ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชนะพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายปรีติยาธรณ์ ตางจงราช

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายธีรเทพ นาดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายณัฐพล สุกรรณ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายพงศกร ดวงพร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายธนธัช มูลปง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายตะวัน นามโบราณ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกงพาน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๒

นางสาวธนิษฐา ยางคำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงธนพรรณ สามัญตา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ นาตุ่น
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงบุษราคัม ทองโคตร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลใส
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงพิไลพรรณ ภูวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงจันทร์ดามุก รัตเนตร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายภูษิต แก้วลอดหล้า

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ สีแล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ คำอุดม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายสุพัฒน์ บานแย้ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายนิทัศน์ ไชยโคตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายศรราม ไพราชสูง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กชายปฏิวัติ แก้วเกิดมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายเสกสรร ศิริวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ ฉันทมิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายสิริวัตร อินทะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายธวัฒชัย แก้วก่อง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายขัตติยา แก้วชาตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ทุมแส
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายอาคม คำกองเกิง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายธนภูมิ โพธิศรี

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายธณัฐชา เนืองแก้ว

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายกษิดิศ สารีแหล่
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

สารีแหล่
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายสุดสาคร ปชชาดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายเกรียงไกร สีธงชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ปตะระเต

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วนำคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายธงชัย หลวงจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายชยพล ทองเหง้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายวันชัย ถาวิกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายดุษฎีบัณฑิต อุบลเกิด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายนฤเบศร์ มือมิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ธรรมวิเศษ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงวรรณลดา แก้วศรีจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงไพลิน ท่ากระแส

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสุพรรณา ไชยศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ผิวทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงอุมากร ผาสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงศลิษา คงสูงเนิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงสุนันทรา นาดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงศุภากร สังฆะมะนี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุภาวิตา วุฒิสาร

ื

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงวรนุช วงค์ษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงศิริกุล แก้วนำคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงชลิดา ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงพลอยมณี นันทะเสนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงชลธิชา คงประพัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ชินคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงเจษฎาภรณ็

์

ปญจะภักดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงพนัสวรรณ พันเพียง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ทับทิมสัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงนภาวรรณ ทองสวรรค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงสุภาพร ศรียัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงแก้วตา สุหะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงปยาออน ศรีธงชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

เนียมสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายชลธาร ทองโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงมลธิชา แผนสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายฌานวิทย์ แก้วกงพาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายอนันนดา สีทาพุฒ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นามบุบผา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายศรัณ จุนกะโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายชิตวร ถาวรศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์ภูเขียว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

โพธิเลิง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายเอกพันธ์ คันโททอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายศุภณัฐ ดอนอ่อนสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ปตาทะสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายกิตติชัย การุญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายสุเมธ ยางนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายธนนันท์ กองมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายภรากร คำใหล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วก่อง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ผิวทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายก้องเกียรติ สุกรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงชุติมา พวงพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชำนิยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงฤทัยชนก ตะโหนด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ช่วงโชติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงณัฐภัทร โยเหลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงปรารถนา ทองภูมิเดือน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี บุญชัยสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ แสนเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายภานุพงษ์ ทองโคตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองปด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายวัชรินทร์ มิงขวัญ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงวิมล แผนสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายนพนันท์ โสมาเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ชาลีวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายพีรภพ แก้วเกิดมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จอดนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายภูชิต อินทะชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายทฤษฎี ชารีวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายภูธเนตร วาธานิยะกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายวุฒิชัย วงค์เวียน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายอัศรวัฒน์ จำรัสจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กชายชัยกมล รัตนวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายธีระพงษ์ ชำนาญกิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายปริญญา หารินทะชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายเทวัณ วิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายศราวุธ ทองใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายเจษฎา สีลาโล้
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายพีรภัทร สมบัติที
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายธนพล แก้วมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงกิตติภรณ์ ทุมชะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงษมาพร ภูดวงดาษ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงโสภิตณภา หล้าแล้
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงกชกร สุพรรณภูวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงอรัญญา คำแดง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงบุษกร ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงชลลดา นนทะพา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตางจงราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายทรงพล ปกคะมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายธวัชชัย ผาละนัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายนิกร พวงมะลิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายนันทวุฒิ กองสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายรณชัย ดีเทียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายอมรเทพ ลำไพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฑีฆาวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงปณิดา ผาละนัด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายนนทวัฒน์ อุบลเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายศักดากร แก้วบุญธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายสัมพันธ์ รักษาบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายรุ่งเทวา ภูศรีฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายธีรยุทธ กะวีกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายณัฐพล สันโต

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายวัฒนา พลดงนอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายกิติคุณ แก้วนำคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสิระดนัย ทองมี

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายกณิส สร้อยมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๗
นายรังสิต ทรงเย็น

๐๕/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๘
นายจันสวาท สายืน

๑๐/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๐๙
นางประนอม หากันได้

๐๓/๐๑/๒๕๐๙
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๐
นางสาวปรีดานันท์ จันทร์จอม

๑๘/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๑

นางสาวพรลภัส ภูมิลา

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๒

นางสาวมิรัญตรี ทำนิล
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๓

นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล
๓๐/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๔

นายวิทยา นาศฤงคาร
๒๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๕

นางเสาวคนธ์ เนืองโคตะ

่

๐๒/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๖

นางสาวอุลัยพร หงษ์ภูมี
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายชาติชาย หอมอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายรังสิมันต์ โคมชัยภูมิ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายนาธิน ใจอารีย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงปยพร มูลละออง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงพรกนก บุญลา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงพัชนี คินันติ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงปภาวดี สุนทรชัย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายอนันต์ กัณหารา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงเกศสุดา พรมเภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุวรรณา สุภานิชย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงจันจิลา แก้ววิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงสุนิษา โพธิสัย

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงนริศรา ศรีบุญเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงชนานันท์ จันทร์หอม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงฐิตาภา มาราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายเฉลิมชัย รัตนอนันต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงวิภาวัลคุ์ บัวผัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๗ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายชนะชัย ทัพภูธร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

เกตุพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายศรายุทธ แทนกาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายธีรวัชร บุญศรีทุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายณัฐนัย โมรา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายนัฐวุฒิ คมขำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายสิทธิพร จันทรโคตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายวรภพ ว่องวิทย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงกิตติกัญญา วงหาจักร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงทัศนี เทียบกลึง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงจริญา แสงหาชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงอภิญญา หอมอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงวรัญญา แสงจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงพิยดา จำปาบุรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงนำฝน อำคา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงอาทิตติยา จันทร์ชุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงปาลิตา ศรีชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงธาราวดี สาลีพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงทิพากร มูลละออง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โฉสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายจักรพันธ์ ทนามศรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายเด่นชัย แยงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อัสวะภูมิ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายกฤษกร พรหมภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายอานุภาพ แก้วม่วง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายวัชรพล เศษวารี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายวันเฉลิม ทับบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายปยทัศน์ เสียงเลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กลางประพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงรุจาภา สิงสิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ เพิมมี

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไปดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายพงศ์ธร ชุมแวงวาป

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายนัสตพล แสนโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายเจษฎา ชัยเสือ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายธนาพล เอาหานัด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายบรรณสรณ์ มีหาฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงวรนุช ยันทุย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายปญญา มูลทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

เพชรพรหม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายนฤเบศ ปตถา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายนลภัทร อุ่นคำ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายภัทรกร โคตุธา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงวรนันท์ ดียะตาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงวรินทร์ดา ภู่นอก
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงชนาภัทร ทะสูง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนรสลินคัคณางค์

วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์สา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงจันทิมา สิงห์ซอม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงจิณณพัต ศรีพงเพริด
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงบุญญรัตน์ เขียวขำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงวิภาวี จิตรวิขาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายอินทรชิต รวมธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงนงนภัส แทนไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงอภิสรา สีหามายา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงอภิญญา ศรีทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา ไวยพัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงอรปรียา ฟกชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงฉัตรทอง นาโศก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายนันทะวัฒน์ อุ่นคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายภูริพัฒน์ แสงตะวัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ธรรมศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายชนุตร์ แดนดงยิง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กชายอนุชา ศรีทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงเกสรา คงดอนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายนทีกานต์ ชนชนะกุล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายรพีภัทร แสวงพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายปฐมพร พิมพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงมธุรดา หล่าเพีย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงรวงข้าว จันทร์แก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายสรยุทธ์ พิมวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายนวมินทร์ พรมโสภา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายจักรพงษ์ นรินทรทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงอารียภรณ์ ดวงเล็ก

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายนพรัตน์ กรอบทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงณัฐวลัญธ์ มารมย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายสุชีวา กุลชัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงสิตานันท์ ลาพานิชย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายปุณณวัตน์ อุทุมพิรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงอรดี ปญญา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงวณิชยา จันทร์ประทัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงภัททิยา บางทับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายจิรายุทธ รูปสะอาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงอริชชา จันทรังษี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายอาณัฐ พิมพ์เสนา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

นามครุฑ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายกิระนัน โคสะคง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงอติกานต์ ปนนิล
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงศุภกานต์ เหล่าภู
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงนิภาดา สละกิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงอักษราภัค วงละคร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงธิชาดา เหล่าเขตกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูหนองโอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงสุพิตา ด้วงคำจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา พรมวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายจักรภัทร เจียมจำนงค์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

พรมวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายกิตติธร เสนาพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายพีระภัทร ศรีรัตนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายอภินันท์ พักลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายภูรินทร์ พานสมัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เพ็งแจ่ม

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ฟกทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงพิชชาภา พันธุ์วงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงนิติพร ผาอาจ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสนงาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เทียงจิต

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

วัดพุทธวงษ์วนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงรัชราวดี สำราญวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงญาณิกา ผนึกทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงวรัญญา ภูบุญคง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณรอด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงณฐลักษณ์ ดอนบ้านเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดรพลก้อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงจันทร์ทาภา ก้านขวา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายกิตติภูมิ หมันนอก

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายคฑาวุธ หงษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายตะวัน นาคทัศน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ละพากุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายปฏิพงษ์ ทองประเทือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายพายุ แก้วเกษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายศราวุฒิ ผางนำคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ บัวทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ สังสีราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงจิรดา กล้าหาญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ดรพลก้อม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ เรืองรงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงนฤมล อาจอำนวย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงภักณิภา แก้วอุดม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงภัทริน ทิพเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงอรไพลิน จันทร์เกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงพลอยรัตน์ อินทร์ศร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงกวิศรา บุพศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สุระขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายธนชัย นามวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายพิรัตน์ ศรีอุดร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายณัฎฐชัย หงษ์อ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายชนินทร์ เครือผักปง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงจันทร์นภา อนุพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงศวรรยา เผ่าหอม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายนราวิชญ์ จันทะคัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายเอกพงศ์ แสนสายเนต
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายสุริยะ สุวรรณใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงฐิตาพร ภูครองจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงสาวิตรี สมศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงทิภาพร สมศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงนราพร เขตบุญไสย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตระกูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วัดพุทธวงษ์วนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายกรณ์ดนัย โสภา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ปชชาเขียว
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงบำรุง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายพรหมจันทร์ แก้วประทุม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายภูริ สารบ้านแห้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงธัณพิชชา สีเทพ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายมนัญชัย เชือคำเยีย

้

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายวังแก้ว ดอนโม้

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายวีระพงษ์ เสนาเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายศุชานันธ์ ปนเปล่ง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายสุนทร ดาวน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายเอกพล วงษ์อุ่น
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วิเท่ห์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ชนะบุญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงพัชรธิดา ขวานอก
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงพิชญาภัค จำปาสี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงวนิดา แพงพงษ์มา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงวริยา พักลา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ คำพิชิต

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงศศิกานต์ มีโม

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร ชาติสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงอักษราภัค แซ่อึง

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายทีรพัด คำแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงนรีกานต์ จิตรธรรมมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายเจษฎา วักชัยสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายจิระพงษ์ บุญมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายธวัชชัย ปองจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธนพจน์ เงินดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายมีชัย เครือภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายอนุชิต สุขแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัดสิมวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา จันแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงปนัดดา จันมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงโศภิตา พิมโคตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงสุนิสา หวานเสียง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงวรรณจิรา เฟองปรางค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๑๙ เด็กหญิงประภาวรรณ
ขันธบุตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงณิชากร ปะสังติโย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายณัฐพล ชาวกะมุด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายภานุพงษ์ มาฆะเซนต์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายภควัต ทองโคตร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายอดิเทพ ไชยขันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงกรวีร์ นะภูมิน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เนตรแสงสี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงปารธิตา ใจปติ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงเปยญาทิพย์ แสนทวีสุข

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงสุธิดา มะกา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงสุพะกันยา ดีพลโต

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายธนภัทร นาเคน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายศุภพล พูวา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงสุรางคณา กล้าจริง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงธัญญาศิริ นาใจคง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณมิตร
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงชัชตราภรณ์ ดรโคตรจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงสุชาดา ดีรักษา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายธีรภัทร เพียงตา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายวีรชัย บุญเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงสุพิศตรา ศรีคลัง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงนรินทร กีดกาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายพลวัฒน์ เกตุค้อ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายกตัณณ์กิตติ

์

อินมะโน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงเกวลิน ชินบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กชายฤทธิชัย รุ่งสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงวันวิสา โพนแพง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงปนลดา จันแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กชายกฤษชนะ มานุ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าจันอ้น

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงทาริกา ศรีเศษนาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงชนิดาภา คำกองเกิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงณัฐชา แพงศรีชา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงชลิดา ปุชัยเคน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายธนพจน์ วิชาเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสละมัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงปยะธิดา กลหลัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายชาติตระการ คำเครือง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ดีเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ภูเงิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายทนุธรรม ศรีสอาด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงฐณัทดา ธุระธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ นนนุศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงพราวรวี ไชพระอิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงสุภาวิดา เกือทาน

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ กล้าขยัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี จันทบุรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงศศิธารา ดีประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ พัดโท
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงนำฝน สินปูน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายพชรพล ศรียอด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายพรประชา ใจเอือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อาจศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายอภิชน คำสีโห
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ ผาบจุงกุง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เทาศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา คำภิระ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงธัญชนก ประชุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงเปลววดี สุขขี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา โสภาจร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงช่อผกา อุดรเขตร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงจินตวรรณ กุลาศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงจิรพรรณ กุลาศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายก้องเกียรติ เลพล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กชายธีรภาพ อาจศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงปราริชาติ ฟองบาลศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงกิตติยา แสนมนตรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา คืนทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงสุภัทรา วาโยบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๘๙ เด็กหญิงกรองกาญจน์
แก้วสุติน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงกัลยา บุญเหลือ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงธนพร พรัดพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายศุภชัย แซ่กัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายชาญชนะ บัวเปอย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายพสิษฐ์ เสาศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายสุพิชัย สรสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายศุภกร สลักษร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายณัตภูมิ หล้าดอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กชายพศวัต สมนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพ็งแสน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายอดิศร หารชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายณภัศกร สุพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายอชิรวิชญ์ โพนาขาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายอนันต์ อุภัยพรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายอภินันต์ สมมะนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายกรวิชญ์ ผาระนัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายทศพร แก้วก่า

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายก้องเกียรติ สุพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงจันทกานต์ นามบุปผา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำผาสุก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงมณฑิตา ทองสา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงปาณิสรา สุขสำราญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา บุราณศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงศิตาพรรณ ทองวิเศษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงพรนภา กุนากาล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงวราภรร์ ชอบทางดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงสกลสุภา ห่มซ้าย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา สีทน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงกมลชนก สีดาคุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายนัฐพงษ์ สุระวรรณะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธาดา โคตรชมพู

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงปวีณา สิงหาพรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายณัฐวัตร เขียวศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายสวราชย์ ศรีบุตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายปาราเมศ พุทธามา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วัดเกษตรโกสัย  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงชนาภา พับภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดนิเวสคชสาร  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายจิตติภูมิ พนักศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน วัดพุทธประทีป  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายคงคา จันทรา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายประวิทย์ เหมชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ จุลนันท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายพรพนา บุญร่วม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายปวีร์ พรมสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหาพรหม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายอนวัช สิงหาพรหม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายคิรากร แจ่มปรีชา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายจิรายุทธ สุดเสือ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายศรายุธ รักขะเสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายวีรภัทร วัตทัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงสุพรดา ทรงคาศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายทักษ์สนัน สุ่มมาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายจิณณวัตร สิงหาพรหม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ วัดสมณานุเคราะห์  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายจักรพงค์ หินแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายจักรพันธ์ หินแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายธนพงษ์ ธงวิชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายอรรถวิทย์ ราชนิตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายรชต ประชานุรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายบุตรนที แผ่นเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงเจนจิรา ชัยสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงมธุรา ทองเปา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงทิพย์ปภา หาฝายเหนือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงลลิตา ศรีคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงพัชราพา อุปนันท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสิตานัน หารธงชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายชญานนท์ เวียงชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายศุภฤกษ์ เศษรักษา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงปยะธิดา กาหวาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำสวยมิตรภาพที 19

่

วัดสุวรรณสาลวัน  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงกุลธิดา ปรีชา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงเกวลิน วงค์สิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายชวลิต นวลสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจหาญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญเลิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายธนพัฒน์ เนตรพรหม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงนภัสสร วงค์คำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงนิวาริน เตโช

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงบุญยานุช วงที

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงบุษรา คำภูแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ประทุมวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ดอนเหลือม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์แดง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงพรทิพา บัวใหญ่รักษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงพรวลัย ทองปน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ มุทุตา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงพิมพร ถินแก้ว

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงวิภาศิริ พาจันที

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงวิริยา วันทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณเวียง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงศิรินันท์ บุญธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงสิรีธร วงปะละ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายอธิรันต์ สีลาบางเพ็ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอนัญญา อรรคฮาต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงอรนลิน อาสนาจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายเจษฎาพร ตีชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงเจนจิรา น้อยแพง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงณัฐวัล รินรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ เพาะผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงพิจิตรา ปาธรรมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงรุ่งนภา จำเริญมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีประทุมวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงสุธิตา พิมพ์ภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงสุวิษา มิเจิม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงอัจฉริยาพร ชาวดร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงสุพรรณี ศรีเลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา วิชาชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายเดโชพล เสียดขุนทด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายถนอมศักดิ

์

หอยรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงทิฆัมพร ขึนสันเทียะ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงกฤตพร ระหาญสิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายนัฐพล อุเทน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอัญทิมา บุดดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงรุ่งฟา แวทไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มะณีย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายภูวนัตถ์ วันทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๓ เด็กชายเพชรณรงค์ชัย
อยู่สุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายพิเชษฐชัย ชัยชนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงศิริญากร สารแสน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงนันธิดา สิมมาเต่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายรัชสิทธิ

์

นาคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ ปนจัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายภควัฒน์ พลประเสริฐ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธีรเทพ พรมสมบัติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายชัชวงศ์ โชติชุม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

แวะพิง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

ภูทองเทียม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายกฤษฎา ปาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุ้มเขว้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชือบ้านไร่

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายกิตติกร รังแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กชายไกรทอง อุปฮาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายจักรพรรณ์ บรรดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายชูสิทธิ

์

วงหาริมาตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายเดชดนัย ฮามใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายกิตติวุธ เปาะสะเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายธนกฤต ชาวหล่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ อรุณฤกษ์
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กชายปารเมศ ขันทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายหัสฎาวุฒิ น้อยศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงอัญชลี เสงียมจันทร์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายฉัตรบงกต นวนคำสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายธีรภัทร จำปาทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายศราวุธ ภู่ไพบูลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายสรวิศ กะลาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายชลากร โพธิศรี

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายปฐมพจน์ สมฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายวิชิตศักดิ

์

วงษ์ชาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงชลธิชา บัวคำเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายกรธิชา ชูจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายชัยณรงค์ บริบูรณ์ผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ไกลนอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายนนทนัฎ ขุมเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายปาณรวัฐ เทียงตรง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายปยณัฐ บาริศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายสถิตย์ กุลละไพ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงจริยา ตาจุมปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงเทพธิดา ชาวดอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงนันทพร แสนจันแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงประภาวดี กรรเจียก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงปาริชาต โพธิชัย

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงปาหนัน พรมสมบัติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงโยษิตา เมตสุวรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงวัชรกร สังคะสอน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วันคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายภรภัทร รัตนติสร้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีสร้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กชายศตวรรษ เข็มพรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายศรันย์ แก้วพิลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายสุวิทย์ โซ่เมืองแซะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กชายอลงกต คำภูแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงกาญจนา จำปาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงจรรยพร โสพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงซารีหนา มันคง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แข็งแรง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงนพเก้า เข็มทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงพรชิตา ลายโถ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เประกันยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงพิกุล สิงห์ชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กหญิงพิมผกา ทองเกิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เกิดดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงภิญญารัตน์ รอดสว่าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงศิริประภา แก้วคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงอภิญญา พลหาญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงอรัญญา กองชนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ปราบจะบก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายศุภกิจ แสนนางชน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เครือทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายยุทธนา ชัยศิริ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงกินตณา พรมสมบัติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงจารุภา แก้วสาลาภูมิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงนิตยา ตาลชัยสงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงพรรณวสา ไชโย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ สิงห์สุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงวิลาสินี จิตตรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงศศิธร หลวงสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงศิรินทร อินปนโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงสิริวิมล จันสี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงสุทธิตา ยิมห้อย

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงนริศรา จันทาคีรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายณภัทร พรหมพิลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายณัฐกรณ์ ขันทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายปริญญา ลุนธิระวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กชายพีระพัฒน์ คำใบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายเอกลักษณ์ วารินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะลุน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงปยดา บุญพรมศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงมลิวรรณ พรมสมบัติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงรัชดาพร เกษหอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงสถิตาภรณ์ สุระภี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงอัจฉรา ชัยปญหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายคมกฤษน์ จันทาคีรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายณัฐพล เสวกวิหาลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายธนกฤต ประมายะยัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายธนพรรณ วงษ์ชาลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายธนากร ใจหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายนันตพันธุ์ บางหลวง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายปญญา แสนอุบล

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายรวิช อินหล่ม

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายวัชชิรากร อุปฮาต

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายสิริโรจน์ วันทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายสุวิทย์ คำภูแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายอนาวิล อุตมะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายอัษฎางค์ เมืองคุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงกัลญาณี สิงคลีบับภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล วันทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงชญาดา วงค์ประชา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงชนานันท์ คะเชนทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงณัฏฐา ศรีสุขใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงณัฐริกา โม้เมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงธัญธิรา แก้วกาญจน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงปนัดดา โคตวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงภัสทลักษณ์ คำจันโท

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงรัชนีกร พงสะพัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ใจเร็ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วิรุณพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ สโมสร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงสุชาดา ชัยพรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลวงสี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงสุนันทา เพ็ชรรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงเสาวภา โพธิหล้า

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงอภิญญา เวียงสิมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา มณีรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงวรินทร ทาอุปรงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ คงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายกฤษกร พรมสมบัติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายคณาธิป คิดชอบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายชินดนัย กะลาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กชายไตรภพ จำปาทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายปนัดดี เมตสุวรรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายมาทวี ชัยวังบาล
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ สระทองกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงขวัญจิต ศรีบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงจตุรพร มุทุตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงชฎาพร ชาญคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงชลพินท์ เรืองประทีป
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญศร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงธิญาดา จำปาทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงนภาพร เหมือนเหลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงปณิตา จันทร์ตราชู

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงปยธิดา นามโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงพรศิริ พรหมสีหา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงมนัญชยา อ่อนพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ มะธิปไข
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงศุภษร วรบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา เนียมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงสุนิษา อุปฮาต

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงแสงเทียน จำปาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงหยกฟา อำคาแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงสุรัสวดี พืชผักหวาน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายอนุเทพ สีไพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายฐาปกรณ์ กอเจริญเกียรติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายชโนทิศ ขันตีตาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายชัยพร ตะวงษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายธีรเทพ สังฆะศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร เพียวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายนนทวัธ วันทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายบุญชนะ ราชนิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายพีรกานต์ เม้าพิมพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายศุภมิตร เสียวสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายอัษฎาวุธ นาคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงศิวิไล อุทุมพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงอริสา หอมสมบัติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงอริศรา หอมสมบัติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๕

นายพัสกร นำผุด
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๖

นายศิรทัศน์ ตาลสถิตย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๗

นายรัฐศาสตร์ วันเทียง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๘

นายอภิเดช บุญธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๗๙

นายศศิธร สุทธิดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ พรมสมบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๑

นายอภิญญา แสงใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๒

นายสุพัตรา ตะวงษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๓

นางสาวรุ่งทิพย์ จำปาทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๔

นางสาวปาลิตา พรมสมบัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๕

นางสาวณัชชา มุ่งหมาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๖

นางสาวลดาวัลย์ ศิริบาล
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงดาริกา หุ้มทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงศศิประภา จ่ามฟอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๘๙

นางสาวทิพย์ศิริ อยู่สุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๐
นางสาวอภิสมัย มีลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงกนกเพชร จันทาคีรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๒

นางสาวชลธิชา สุผลทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๓

นางสาวชลธิญา ใจหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๔

นางสาวเกศดาพร ท้าวนาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงอารยา ชัยปญหา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๖

นายกัญญารัตน์ สีแล
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๗

นายจักรกฤษ เรืองกมล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงวรรณนิตา ศรีคุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๒๙๙

นางสาวปารีณา แขงเขา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๐
นางสาววลัยลักษณ์ พลสงคราม

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๑
นายอานันต์ บุญพามา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๒
นายนพณัฐ รัตนติสร้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๓
นายศิริวัฒน์ วงษ์คำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๔
นายเกียรติยศ คำมุง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๕
นางสาววันวิสาห์ มุทุตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๖
นางสาวสุดารัตน์ จันทิมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๗
นางสาวไพลิน บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๘
นางสาวมัสยา ดอนเหลือม

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๐๙
นางสาวสุกัญญา คงเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๐
นางสาวศรุตา เมืองคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๑

นางสาวรวิวรรณ จันภูงา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๒

นางสาววนิดา เข็มพรมมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๓

นางสาวอาภากร ขนันแข็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๔

นางสาวกรศิริ พลบำรุง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๕

นางสาวจุฬาลักษณ์ หอมเหล็ก
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๖

นางสาวจิดาภา หลักชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๗

นางสาวมุฑิตา แก้วกองทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๘

นางสาวสุพัตรา มากมูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๑๙

นางสาวกาญจนา คำภูแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๐
นางสาวมุตฐิตา ตาคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๑

นางสาวปลาวินนา หมอยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๒

นางสาวนัทรี นันทะกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๓

นางสาวพิมพ์นภา วงค์มาตร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๔

นางสาวหน่อย โพธิศรี

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๕

นางสาวนถาภร วรติยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๖

นางสาวชลธิชา ใจมัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๗

นางสาววรรณภา สุดาทิพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๘

นางสาวบุษบา ลินสาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๒๙

นางสาวธนวดี นวนสวาท
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๐
นางสาวสุวิมล ขันทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๑

นางสาวอันนิสสา จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๒

นางสาวบุญญารัตน์ ประทุมรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๓

นางสาววัชรา จำปาทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๔

นางสาวมณีศร คำภูแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๕

นางสาววิไลพร ผลเหลือ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๖

นายพงษ์ฐกร วงศ์สุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๗

นายจีระวัฒน์ มูลประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๘

นายนิรัติศัย พีรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๓๙

นายยุทธศาสตร์ จำปาทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๐
นายอภิสิทธิ

์

บุญธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๑

นายยุทธพงษ์ จำปาทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๒

นายจีราวัฒน์ รัตนไตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๓

นายวัจน์กร ปนจัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๔

นายพลนิวัฒน์ คนพินิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๕

นายศราวุธ พลแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๖

นายตรงศร จำปาทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๗

นายธวัชชัย สีทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๘

นายปญญา ฆาระกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๔๙

นายพีระพล พระชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๐
นายชัยวัฒน์ ปราบพาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๑

นายกิตติชัย กองปราบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๒

นายนวัตถากรณ์ หลวงสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๓

นายสุวิชาญ ชัยสุระ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๔

นายเปรมศักดิ

์

นันทะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๕

นายพรมันคง

่

ชัยปญหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๖

นายทวีศักดิ

์

มีลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๗

นายกิตติกร ไตรบำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๘

นายรณกฤต สักขาพรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๕๙

นายอภิวัฒน์ เมืองลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๐
นายธนาบดี สุวรรณผา

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๑

นายพีรพล พรมสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๒

นายปรมัตถ์ อินทร์ประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๓

นายธนพงษ์ ศรีสุรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๔

นายโรจน์ศักดิ

์

จันทาคีรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๕

นายนนทวัฒน์ อินหล่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๖

นายกฤษดา วิธี
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๗

นายยุทธภูมิ จำปาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๘

นายนภัสกร พ่อค้าไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๖๙

นายปริญญากรณ์ ภูมิมิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๐
นายนันทวัฒน์ สาระแสน

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๑

นายอนันต์ คำภูแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๒

นายไชยวัฒน์ แสนสุรินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๓

นายธนา ฆาระกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๔

นายทิวากร พลบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ สายนุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๖

นางสาวกิตติมา ศรีเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๗

นางสาวอาจารี คอมสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๘

นางสาวสาวตรี เข็มพรหมมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๗๙

นางสาวอนุสรา วงษ์สุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวอรญาณี ศรีดาหลง

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๑

นางสาวจิราภรณ์ แก้วพิลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๒

นางสาวเจนจิรา เข็มพรมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๓

นางสาวอริศา เสียวสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๔

นางสาวชลดา ทวีชีพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๕

นางสาวปนัดดา บุญเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๖

นางสาวเปรมจิตร ตากล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๗

นางสาวไพรินทร์ สุขัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ หอมสุด
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๘๙

นางสาววิภาดา ฉายา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๐
นางสาววิภาวี ฉายา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๑

นางสาวนิชามาศ การุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๒

นางสาวสุภาวดี ทำทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๓

นางสาววิภาวี วิธี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๔

นางสาวภาวดี ราชวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๕

นางสาวบุษยาดา เทียงตรง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๖

นางสาวพรชิตา ชาวดอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๗

นางสาวปยมาศ พรมกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๘

นายปภากร วันวาสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๓๙๙

นางสาวสุภิณญา พรมสมบัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นางสาววิลาวัลย์ หุ้มทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวศุภรัตน์ หลวงสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวอารีญา อุเทนธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวกอแก้ว สุสังข์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นางบัวเรียว กิริยา

๑๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นางงามตา นิลเกตุ

๑๐/๐๖/๒๕๐๘
โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๖
นางธาริณี นามแสง

๒๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๗
นางจีระวรรณ จันทรพรม

๒๑/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๘
นางสาวพรพิมล นาแถมพลอย

๒๔/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๐๙
นายครรชิต เทพวงค์ษา

๑๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๐
นายประทีป คนเพียร

๐๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๑

นางกันธิมา คำภูแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๒

นางสาวเสาวภา สิงหเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๓

นางสาวกนกกร ฐานะดี
๒๖/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๔

นางกิงเพชร

่

เวทไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๕

นายไกรยุทธ พัวสุข

้

๐๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๖

นางสาวชนม์สิตา มูลกัน
๒๕/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๗

นางสาวกฤษณา เครือเพียกุล
๑๕/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๘

นายบุญนำ กองตุ้น
๒๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๑๙

นายวรพงษ์ วรรณราม
๑๓/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๐
นางสาวอนุสรา สามหมอ

๑๖/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๑

นายประทีป ธารีธันยบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๒

นางสาวอรุณศรี ยศอ่อน
๐๗/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๓

นางสาวกิงกาญจน์

่

บุตรอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๔

นางสาวอภิญญา น้อยแพง
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๕

นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๖

นางสาวอรุณวตี จิตติพิมพ์
๒๒/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๗

นางสาวแววรัตน์ วาระสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๘

นางสาวสุชาดา คำพระวัน
๒๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๒๙

นายธเนตร สูนหอม
๑๗/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิตากพิทยาคม

์

กาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๐
นายกวี นามทอง

๒๒/๓/๒๕๑๔
กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๑

นางสาวจิราภรณ์ ภักดี
๘/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๒

นางสาวณัฏฐ์ชญา เหมชัย

๒๑/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงต้องตา สมฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงนิธิพร อุดมผล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงพิรดา มาทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงสุภาดา ถานันท์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายไทธวรรษ คำภูแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายชนวีร์ แสนยัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายเบญจพล ทองภู่
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายธิติวุฒิ พ่อวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงปรียาพร ศรีกุลวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงปรามวดี วิชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงพรชิตา คำขาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เสือเด่น
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ โพธิสาจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา แข็งเขา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กหญิงอภิญญา จันทะธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายธัญธร ตาลสถิตย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๔๙

นายอารมณ์ ศรีแสง
๕/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๐
นางจันธิมา วงศ์หาจักร

๒๔/๘/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๑

นางสาวทัศนีย์พร นามม้น
๒๘/๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๒

นางนงลักษณ์ โสภิณ ๙/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๓

นางบังอร ศรีเทศ
๒๒/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๔

นางปริญญา เวียงอินทร์ ๒/๕/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๕

นางสาวภัทราวดี ศรีแสง
๒๐/๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๖

นางเจษฎราภรณ์ งามลุน
๑๔/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๗

นางเทียรทอง คำใบ ๗/๖/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

นค ๔๔๖๐/๔๔๕๘

นางสาวโยภา ศรีงาม
๑๘/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านไร่ วัดกาหม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒๘ / ๑๒๘

้
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