
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๑๖๕ คน ขาดสอบ ๓๗๒ คน คงสอบ ๗๙๓ คน สอบได้ ๔๓๕ คน สอบตก ๓๕๘ คน (๕๔.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางกรรณิการ์ พานสมบูรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายกฤษดา ชานุบาล

๑๕/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายโกศล สอระเศส

๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นางสาวชืน

่

บุญมี
๑๓/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายโชคชัย ดวงธรรมมา

๑๗/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายฐิติพงษ์ ดำรงพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นางสาวธาศินี ล้อมชวการ

๑๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวนภาพร เขยชัย

๒๒/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายนราวุฒิ เพียยา

๒๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายนิมิต เฉิดฉาย

๑๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายประมูล อุ่นวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายประสพ สารสินธุ

๑๖/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายมโนวิสุทธิ

์

ธนัญกรณ์นราธร
๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวมาลี ถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นายยุทธพงษ์ พันธนู

๐๖/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นายรเตโช สีอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวรัชนี อรพิมพ์

๐๙/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นายรัฐวุฒิ สีทน

๑๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นางรัตนา จำปานิล

๑๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นางลำยอง คำพิมพ์

๑๖/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาววนิดา คำชมภู

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นายวันเฉลิม ชาพิทักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นายวิทยา จารึกธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นางวิลาวัลย์ ผัดแสน

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาววีรวร แนมมหาวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นางสาวศศิธร วัฒนไตร

๑๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นายสกุลทิพย์ ผาจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นายสนธยา รุ่งเรืองงาม

๐๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นายสมบูรณ์ เทียมสุข

๑๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นายสันติ คุยบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นายสิริ กุลสอนนาน

๒๘/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวโสภา เทพา

๑๕/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาวหงษ์ทอง ไชสงค์

๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นายอนุชิต รามประพฤติ

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวอริศรา ศิริสถิตย์

๑๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นายณัฐพล ตันนารัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นางสาวศศิธร ศรีวาลัย

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายกัลยกฤต ยศหนองทุ่ม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงวาสนา ประกายแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายศราวุธ แก้ววิเศษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอนุชา พรมมิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุดธิดา เทพมณี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงฉัตรชฎา นิยะนุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกนกพร เคณาอุประ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงวิยะดา กัณทิศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นางสาวกนกวรรณ การดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวกวินธิดา ศรีสมพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นางสาวกัณฐิกา พรมเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวชลธิชา โคตรจรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงชลิตา สว่างคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นายชินวัตร ลีวงค์ษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นายณัฐวุฒิ วงหาริมาตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวดลญา วิรุณพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงทิวาพร เจียมเมืองปกษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นายธนพงษ์ สิงห์ภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนรักษ์ อรพิมพ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ เมาแสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นายนนทพัทธ์ ทิพาศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๕๙
นางสาวนริศรา เฉพาะตรง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๐
นางสาวนุชนาถ น้อยเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงบุษบา ศรีปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๒
นางสาววราภรณ์ สุนทรชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๓
นางสาววิชุดา จันทรปญญา

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๔
นางสาวศิรินันท์ กลางหล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๕
นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๖
นางสาวสิรินทรา อาจใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุธาสินี อ่างมัจฉา

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๘
นางสาวหทัยนุช วิเศษศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นางสาวหนึงลดา

่

บรรณารักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอรยา อ่อนแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงอริสรา อินสะอาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นางสาวเกษฎาภร เครือทองศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นางสาวณัฐมล ไชยเสนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๔
นายธงชัย นิตะวัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๕
นายธนบดี จันทสุรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๖
นางสาวบุญญาภา นิยะนุช

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๗
นายปริวัตร อินทะนิล

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๘
นางสาวปทมาภรณ์ คำผาสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๗๙
นายภาณุพงค์ สิงห์ภักดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวรุ่งนภา บุญมี

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาววราภรณ์ อ่อนคำวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวศิริรัตน์ ณ หนองคาย

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวกันติมา บรรณารักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวจินดามณี นาสิงห์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวจิรารัตน์ บุญมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวฉัตรสุมา พัสแสวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวทิวากร อินทรักษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวนงนุช จันตะนี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นายนนทพัทร์ สิงหาราช

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวนริศรา จันทพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวนฤมล ผ่องแผ้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวปณิตา ทินาพิมพ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๓
นางสาวมนวารี ชัยเทศน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวรัชดาภรณ์ พรหมสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวสมาพร สุขมนต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นายสราวุธ อาสนานิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๗
นางสาวสิริวิมล สุวรรณา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๘
นายสุทธิพงศ์ พวงระย้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวอนัญญา เอียมสำอางค์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวอรทัย ชัยภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวอาภาพร ผาทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวกาญจนา นามสา

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวกุลปรียา ภูตันติวัชโรทัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวจารุวรรณ ใต้ห้างหว้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวจินดารัตน์ ชีวะจิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวทิตทิวา นาสินสร้อย

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นายธนัสชัย สาตินิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวมณีกร ดอนจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวรจนา ผาทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวสรินทร์ วันโย

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๑

นางสาววิไลพร เบาะพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๒

นางสาววิไลลักษณ์ อำนวยการ
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๓

นางสาวสิรภัทร โนนคู่เขตโขง
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวสิริยุคล บุณยเกียรติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๕

นางสาวสุกานดา ประทัยบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๖

นางสาวสุนิตา เกิดชัยยะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๗

นางสาวสุพัตรา สิริแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๘

นางสาวสุภาภรณ์ ทองหลอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวสุวนันท์ ปานพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวอทิตยา โกนากัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวเสาวลักษณ์ นันทิสิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๓

นายจิระวัฒน์ ลีเพ็ญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๔

นายดลธชัย พรหมรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๕

นายนันทวัตน์ สุวิชนม์
๐๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาววิริยา โคตรอาสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๗

นายศุภกิจ เว้นบาป
๐๖/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาวสุดารัตน์ ติหะปญโย
๑๘/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๒๙

นางสาวสุธาสินี ศรีไพรงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๐
นายอดิศักดิ

์

มุงคุณคำซาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงปริญญาพร มาสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงกนกกร นีอามาตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงกัลยกร คำสุนัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายณรงค์เดช นิลทร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงนภสร โคตรชมภู
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงบุษบาไพร พันธุมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงประกายดาว กาบบัวไข

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พานิพัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงวรรณิภา ปตานนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวิมลศิริ พรมสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงสุจิตรา สารีนันท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงสุนันทา พันเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงอภิสมัย อัควงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ จันเทพา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ บินทะรัด
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงแพรวา ปสวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงกรรวี เหลืองาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายกรวิชญ์ ทองเทพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ปสนิตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายชาญชัย พานิพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงดลพร ใสสอาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายนฤเบศ วันทาพงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงปริญญา มีนาดิส
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพัชรพร มิตรรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงรัตน์สดา ปสวฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๕๙

นางสาวกาญจนา ทรหาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๐
นางสาวธนพร บุดสีทัด

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายอลงกรณ์ อินทวงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๒

นางสาวกมลชนก สาพารัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๓

นางสาวจันธิวา จันเทพา
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๔

นายณัฐพงศ์ แดนกลางเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๑๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๕

นายอดิศักดิ

์

คุณาวุฒิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายจิรภัทร หัสสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงธัญวรรณ จอมคำสิงห์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงนิภาธร โคตรชมภู
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ พานโน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายรัชนาท ลีละบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงรุจิรา รีวงษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงวิชาดา ผาระนัด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ รัตนติสร้อย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายสุรพัศ ลีละบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายเจษฎา คำแพงศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายกิจจา หวานรอบรู้
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำโปงเปงโคตรธิสารวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายอนุชา พรหมนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำโปงเปงโคตรธิสารวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงกฤติยา วงศ์อ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายทวีวัฒน์ ใจบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ปาทาพันธุ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายกัญญารัตน์ แต้ท่าวัด
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ โคตรชมภู
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายชัยวงค์ แสงสีอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงฐิติญาพร ขุนใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายธนากร ราชไมตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายนวพล แก้วลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงปนัดดา คำสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงปรารถนา โทศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายพรชิตา โปตาเวทย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายพลกฤษณ์ วงค์สิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ประภา วิตารัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงภัสสร ลาลด
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายศราวุฒิ สีเทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายสหพัฒน์ ศิลาชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา จันดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายอนุชิต พาระตะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอุษณีย์ ขุนใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขุนใหญ่
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายเอกรัตน์ นันทะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงเอมอร พันคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นายสหัสวรรษ พวงมาลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสุรพล อินตารัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๖
นายวีระศักดิ

์

อินทร์ใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๗
นางสาวรุ่งตะวัน วงสาเภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๘
นายวีระศักดิ

์

ฤทธิอินทร์

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช มะรังศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายพรรษา โคตรชมภู

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ตะนนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๒

นางสาวพรไพลิน วิโทจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ มณีรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายยุทธนา ศรีวิลัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงสุคนธา สิงห์หัดชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงกิตติมา สีหาชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

เอนเกษร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช กุลแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงญาณิภา ทองชม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณิฌาภัทร ปรางค์ทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายธนากร บุญแยง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายนพชัย สุนทร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพรพรรณ สายศักดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายพัฒพร สมเพ็ชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงวรวรรณ วงค์โยธา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงสุพัฒตา ศรีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงสุธิดา กันยากุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงเกษสุดา โชคเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงขวัญแก้ว วงเวียน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายชลธี ทิพมณี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๑

นางสาวธนภรณ์ บางสวนหลวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๒

นางสาวธมนวรรณ บางสวนหลวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายนครินทร์ สาแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงนันทิตา พลแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงพรรณวษา มุงคุณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงวรรณา สิงห์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศิริกัญญา สมมาศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสายธาร ของประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงอารีญา คะสุวรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยธงรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๑

นางสาววัชรินทร์ แก้วฟู
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๒

นายขจรศักดิ

์

พรหมจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๓

นายธนากร ภูฉายา
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๔

นายประวิสิทธิ

์

นามแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๕

นางสาวพรนิภา นาคพะเนาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๖

นายสุชาติ โยธะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๗

นางสาวเจริญจิตร แซ่สง
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงพิชญา คุสนัน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ โสภากุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางสาววาสนา ศรียอด

๐๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๑

นางสุชาดา ศิริกัญญา
๒๑/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สนะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงกาญจณา อินทะโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายคณิศร สุสวดโม้
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายคมกริช พันธวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายคิณกรณ์ หาฝายเหนือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ ตุ่ยไธสงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิขี

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายชาคริต มุลลือ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงพิมผกา แสงเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี แสนบัว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงวรลัดดา โยธวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงอรวรรณ สาเกตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา พินธุวิมาตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา วารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา เสียงเคราะห์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ คะเชนเชือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายกัมปนาท หาญรันดร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงขวัญใจ สุวรรณสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงจรรยา ขันเขียว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงจิราวรรณ บุรวัตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงจุฑามณี โยธะวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงณัฐกานณ์ โคตรประจิม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงณีรชา หลาบยองศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายธนากร จอมพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงนันทะวรรณ์ นนทะนำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงนำผึง

้

ไชยเมืองพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายพีระวัฒน์ ปานสีดำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงภีรดา โปรยทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงวิญาดา ศรีสมสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายวุฒิชัย อินทร์ไชยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงศศิธร ผลาผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชินทะวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงกรกนก ชมภูธร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ชนูนันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายปณวัตร ไนย์กระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายปรีชา ปะคะมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงวิมญาดา วินิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงศศิธร พรมคำซาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายเทวา ไวยวรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงแพรพลอย อินทชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงแพรวา สาระนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พิสัยพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงกัลยา สมจิตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายจิรพล สมประสงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายณัฐพร ทนาพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอุดม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายธนากร พันพิมพ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายธนากร โคตรพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงธิดานวล อ่างคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายนันธวัฒน์ แสงมืด

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงบุษบา รูปสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงปยธิดา บัวบาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงปนปรากรม ศิลาคม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายพงศธร ไวยวรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงพิริสา สร้อยคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงภทรพรรณ ชนูนันท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ สุคุณพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงมณฑิรา พิมพ์สุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงมนัสวี รักสันเทียะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงมุทิตา สุวรรณรอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายรัชพล มะหะหมัด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายราชันย์ วิสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายวงศธร บุตรกันยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายวายุ นพวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงวิภาดา จันทะโพรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายวโรดม ยางชุม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายกรรชัย เวทชสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ โฆสิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จอมทิพย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงชญานิน สมบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา จันหล่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงณิชกานต์ กันภัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงณิชกุล กันภัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ปูวัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายธวัชชัย เพียภูเขียว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงธัญมาส สวารักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายธีรภัทร ชลภักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพรรณนิชา มาตา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงภณิดา สระโสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายวรพจน์ ศรีชัยชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงสุมินตรา อินทพาษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงอรอนงค์ สุขภูมิ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงอรินทรา สาระแนม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายเจษฎา ชัยจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงเปรมวดี สะโสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงกวินนา เมยดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงกัลยา เมยดง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายนรเศรษฐ์ มเหรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

มเหรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สีเล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธเนตรพล ศรีจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายวราเทพ ผาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายสรวิศ ตาลโหยง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา กายสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมกัลป
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงณรัญญา ต่างสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงทองขันธ์ ฝายขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายธนาธิป ผาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงนราพร ศรีจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายพรพรรณ จันทะสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายพาดล เมยดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงวิยะดา ผาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายวีระชัย สินที
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายสมควร นำใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ สิงห์คำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวกัญญารัตน์ หล้ารินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวชลธิชา หมืนเดช

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๑

นายภานุสิทธิ

์

มีช้าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาวรพีภรณ์ สินที
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๓

นางสาววิชุดา สิงห์คำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๔

นายอธิคม ผาชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๕

นางสาวอนุธิดา วงศ์สารคาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๖

นางสาวจิราวรรณ ชัยเนตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๗

นายชำนาญ สุทธิวรรณา
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๘

นายธงชัย สีต่างคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๖๙

นางสาววาสนา ศรีต่างคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวสิริรัตน์ โนไธสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๑

นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๒

นางสาวเนตรนภา สีสวยหูต
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๓

นางสาวณัฐชา ช่อเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๔

นายธนาพร เทศศรีเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๑๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๕

นางสาวพลอย พิมพ์รี
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงรุ่งศิริ เตโช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงจิราวัลย์ สอาดนาดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงนาฎติญา ช่างพระ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ร่างดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงอนัญญา สิงทิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายธีรชล บุญมังมี

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงปนัดดา นิลเกตุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายประเสริฐ ทีหอคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงอรกาญจน์ วงษ์คำหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวรัญญา แพงควร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๗

นายสุธารักษ์ ทำเนาว์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงกันตนา พลพระแทน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายกิตติภูมิ กนกาญชลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ คำกุลมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงลักษณา ขอนเต้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงพัชราภา สมสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พร ธรรมวาจารย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา ชืนผล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยมูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงรัตน์ธิดา นันทะวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี รัตนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายบพิตร คำจันทร์วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงปยะวรรณ แก้วโม้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุมณฑา อำพล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๒
นายแผน นาคเสน

๑๕/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๓
นายประเทือง นางาม

๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นางสำลี ชาตินิล

๒๐/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นางอรพินทร์ โพธิหะนาม

์

๐๔/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นายสมพงษ์ นาคเสน

๒๑/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นางสุดาทิพย์ สนันเอือ

่ ้

๒๘/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงกนกพร ถวิลมาตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงทิวาพร พลราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงนิตยา ไกรญาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงประภัสสร ประยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงปยะดา บุญกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายวชิรพล ทนนาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สุทธิโสกเชือก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายสิทธิชัย ชินโน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา คุณปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงเยาวพร สนิท
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๘

นางจิราภรณ์ ประโพศรี
๑๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงธนาพร สมน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงนวลแก้ว ภิยโย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงบุศราภรณ์ คล้ายคลึง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายพีรพล ไคสี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายภราดล เสมอใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมมาลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายมรุเดช เข่งโต้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายสรัญ แสงสีอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพิมศรี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงสุธิตา แสงหิรัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงสุมิตา นามบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายเอกลักษณ์ ชัยภา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายเกรียงไกร อุดรเขตร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา ยอดแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายทศพล ศรีชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงวิไล พะสีนาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา สมีกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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