
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๓,๘๗๐ คน ขาดสอบ ๑,๐๗๐ คน คงสอบ ๒,๘๐๐ คน สอบได้ ๒,๑๓๖ คน สอบตก ๖๖๔ คน (๗๖.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายกล้าณรงค์ มะลิดิน

๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายโกเมน ตะราช

๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายคมสรร พันธุระ

๐๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นายคมสันต์ วจีประศรี

๐๔/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายคำปุน เหมือนสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นายคำพา ศักดิเหิม

์

๐๓/๑๐/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นายจรัญ แก้วเชีงยหวาง

๓๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นายจักราวุธ วงศ์ศรีแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นายจันทะ ทองชมภู

๒๔/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นายจันเพ็ง ปานวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นายจิตกร พันเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวเจนจิรา ไขแดง

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นายเจษฎา ต่างโอฐ

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นายฉลองราช นามบุรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นายฉัตรชัย ศรีลาวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นายเฉลิม เชือรีวรรณ

้

๐๓/๐๒/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นายชัชวาล สุภมูล

๐๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นายชัยนภา ฉลาดหลอม

๑๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นายชัยยุทธ ทดเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นายชาตรี วงหาริมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๑
นายณรงค์ เพชรภูมี

๑๐/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๒
นายเดชดำรงค์ แก้วขวา

๓๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๓
นายถนอมพงษ์ บัวทอง

๓๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๔
นายถาวร สาวะริผล

๒๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๕
นายทวน คำภูแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาวทอฝน วงศ์สวรรค์

๑๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๗
นายธนชัย โพธิจร

๐๓/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๘
นายธเนตร กุษา

๐๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๒๙
นายธวัชชัย พิมพ์สอน

๑๗/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๐
นายธีระ ชัยชนะทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๑
นายนครินทร์ สุคันธปรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๒
นายน้อย พิกุลทอง

๓๐/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๓
นายนันทพล ดาวสกุล

๑๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๔
นายนาวิน ปดตะเทสังข์

๒๘/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๕
นายนิติพล ศรีอุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นายนิรพล ม่วงผุย

๐๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นายบดินทร์ ฉันวิจิตร

๐๙/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นายบรรดล สินธุโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๓๙
นายบรรลุ สายสี

๐๒/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๐
นายบัง สุวรรณวงษ์

๑๑/๑๑/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๑
นายบุญส่ง บัวกำ

๐๗/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๒
นายประจักษ์ สุวรรณวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๓
นายประรัญญา ฮวดชัย

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๔
นายประสาน เมืองโคตร

๑๓/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๕
นายพงศ์พิษณุ ชัยวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๖
นายพงษ์ดนัย ใจหาญ

๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวพจนีย์ เกษมณุกิจกุล

๒๘/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๘
นายพรชัย ศรีอาจ

๑๙/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๔๙
นายพรชัย กิริยา

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นายพันทอง เต่าทอง

๐๗/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๑
นายพิษณุ สะใบทอง

๑๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๒
นายพีรพล จันภิรมย์

๐๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๓
นายพุทธพงษ์ พิมพะสี

๐๗/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๔
นายพูลศักดิ

์

ลาวัฒพรม
๐๒/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๕
นายเพชร กิจประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๖
นายภานุเดช นันดา

๐๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๗
นายภานุวัตร พลขยัน

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๘
นายมนตรี นาดี

๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๕๙
นายมานัส ไชยปดถา

๐๖/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นายมิตรชัย แทนมูล

๐๘/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นายเมืองแมน กะมุตะเสน

๑๒/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นายยศกร ล้อมมงคลลาภ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๓
นายยอดชาย วรนุช

๐๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๔
นายยุทธภูมิ หาญเชิงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาวยุพินธ์ อนุประดิษฐ์

๑๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๖
นายรณชัย ริยะบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๗
นายลิขิต สังข์สีมา

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๘
นายลิขิต วงศ์พงษ์คำ

๐๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๖๙
นายวรเชษฐ์ บุญวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๐
นายวรรณชัย วรรธนานันต์

๐๙/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๑
นายวรากร สุดตะบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๒
นายวสิษฐ์พล เปลียนโมฬ

่

๑๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๓
นายวัชรพงษ์ ยามมา

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๔
นายวิชชา สิมอ่อนศรี

๒๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๕
นายวิเชียร คนฉลาด

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๖
นายวิทูล สีเทศ

๑๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๗
นายวินสัน บัณฑิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๘
นายวินัย มะลิดิน

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๗๙
นายวิระสัก แก้ววิเสด

๒๐/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๐
นายวิไล สีสะใบทอง

๒๙/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๑
นายวีระชัย บุญมีประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๒
นายวีระชาติ เหล่าฆ้อง

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๓
นายวีระพล กาหวาย

๑๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๔
นายวีระพันธ์ วงษ์ลา

๐๙/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๕
นายวีรากร ชีชาพรม

๐๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๖
นายเวนิช พลมุก

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๗
นายศักดิดา

์

นพพวง
๐๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๘
นายศุภชัย วงษารัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๘๙
นายสมชาติ ธุวะนุช

๐๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๐
นายสมชาติ พิมลพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นายสมชาย บุตรพรม

๐๕/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นายสมนึก ทิศนอก

๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๓
นายสมบัติ นาแถมทอง

๐๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๔
นายสมบัติ สุขโนนจารย์

๐๙/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๕
นายสมศักดิ

์

ศรีวิสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๖
นายสะอาด เกียรตินอก

๐๘/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๗
นายสังคม พลซา

๑๗/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๘
นายสัญญา ตระกูลศรีมงคล

๓๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๐๙๙
นายสาธิต สาภานิช

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๐
นายสายยนต์ ไชยโชค

๒๐/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๑
นายสุทธิพงษ์ สุวรรณไตร

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๒
นายสุทธิพร จุ้ยหมืนไวย

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๓
นายสุทธิศักดิ

์

ถูวัตถี
๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๔
นายสุทิน มาตเลียม

้

๑๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวสุภัคตรา โพธิเปยศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๖
นายสุรชัย กุลสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๗
นายสุรเดช สามเกษร

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๘
นายสุรศักดิ

์

เสนจันฒิไชย
๑๔/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๐๙
นายสุรากิจ ราชบัวศรี

๑๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๐
นายสุวิทย์ ประสานศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๑

นายสุวิทย์ ฉายสำเภา

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๒

นายหนูกร ไกรยะวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๓

นายอนิวัฒน์ มีสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๔

นายอนุชา โกนากัน
๑๒/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๕

นายอนุพงษ์ สอนบุญมี
๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๖

นายอนุวัฒน์ ประโคทะสิง
๑๖/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๗

นายอนุวัฒน์ ธรรมรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๘

นายอภิชาติ โคตะวัน
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๑๙

นายอภิสิทธิ

์

จิตรนอก
๑๘/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๐
นายอรรถพล หล่อนจำปา

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๑

นายอลงกรณ์ นิยะนุช
๐๒/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๒

นางอ้อนฤทัย ผลทิพย์
๑๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๓

นายอัครเดช ดีบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๔

นายอาทิตย์ คำวิจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๕

นายอาธร บุญเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๖

นายอุดร ตุ้มบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๗

นายอุทิศ ราชโยธี
๒๐/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๘

นายเอกชัย ดีหมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๒๙

นายเอกพันธ์ พิมพะนิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๐
นางสาวธนาภา ศรีโพธิดำ

์

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๑

นายภานุพงษ์ งามทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๒

นายวสันต์ คำพิลานน
๒๑/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๓

นายหลง กุลี

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๔

นายณัฐพล พรมโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๕

นายอนุสรณ์ สุทธิจักร์
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๖

นางสาวแวว สุวรรณศรี
๐๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๗

นางสาวสำฤทธิ

์

พลแสน
๒๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๘

นายอนุรักษ์ ประจิมทิศ
๓๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงจิรัชญา นิลทร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายชนาธิศ กิจติกาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงชลธิชา สิงหะมาตย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายนฤพนธ์ ศรีเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายปฏิภาณ รามประพฤติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายปธานิน นาตาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายรชานนท์ รามประพฤติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงรุ่งรวี ทิพย์สุทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน แรกเรียง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายวรพจน์ สีมืด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงศิรินนภา มนศิลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงศุจิมนัส คำผาสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายมานะศักดิ

์

ทะวงศ์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ภูปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายอภิชิต คำแพงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงเบ็ญจพร บุญรวม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงชัญญ่า ฝายขาว
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายนภสินธุ์รักษ์ เสือหล้า

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสุนารี ศิริมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงไพริน นาตาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงกนกพร การดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายกนกพล ไพรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เทพทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายชาญณรงค์ แสงค้อม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายชานนท์ อุปรีย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายณัฐดนัย คัมพวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฐธิชา พังขัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายณัฐนนท์ คันธรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงดลพร คำพิฑูรย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายทิชากร พรมมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายธนกฤต สุวอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงธัญสินี ดวงมาลัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายนภัทร ชืนนอก

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงนุจรี อ่างมัจฉา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายนุรักษ์ ราชบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงปนัสญา เมืองแสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงปยะพร ริยะบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงพรหมพร โพชนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายพันกร มณีทร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายพิทวัส ปานิเสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี พรหมพิภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายภัสกร รัคเสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ หล้าอินตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายภูมิรัตน์ ชัยอามาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายรพิพรรธน์ พิมพ์ลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ขุนค้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงลลดา ประภาสโนบล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงลักษณา โคตรสาอุประ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงวรรณภา ธรรมศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายวรายุ เวียงคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงวาสิตา มาลัยยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงวิระวรรณ สุทธิจักร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายวีรเทพ สีบอ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายศรวัสย์ ผ่านคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงศรอนงค์ บัวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายศิวดล มิสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายศุภมาส เตนากุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ หนันตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงสุชาดา โกศิลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงสุพัตตรา พรหมโคตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงสุภัทสร แก้วดวงตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พิทักษ์กุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายอธิปเดช พุทธสงกรานต์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอธิราช เยือกเย็น

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายอภิชัย โพธิจักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามบุรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายอรรถพร นามรส

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ โคติกาวิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอริษา บัวขัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกชกร ศรีทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูตะมาตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา ราตรีโชค
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายกษิดิศ แซ่ตัง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๓

นางสาวกัญจนพร เดชไกร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปจชามาตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงกุลณัฐ พิมพ์ภาเรีย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงกุลยา หมอนทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายจักรภพ พิณพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงจารวี ประดับจัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงจิดาภา จิตต์ประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงจินดาพร โพธิภูมี

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงจินดามณี โพธิภูมี

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ โกสิลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคธิเสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

มณีทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายชลชาติ โพธิเสน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

พาติกบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายชัชชล กะมุตะเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงฐาปนี ชาแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แก้วเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐพล สิริแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายณัฐพล แสงสี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฐวิดา เครือศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๓

นายณัฐวุฒิ อุตมะมูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงณัฐสิทธิ

์

ชาบัญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายดนัย คูณลาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงทองคูณ ใจบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายธนทัต ขันธรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงธนพร ดีสัตถา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ นีละมนต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงธรกมล เดชจำรัส

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๑ เด็กหญิงธัญฑิญาภรณ์
เนตะเทศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายธาดา เนตินนต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงธิญาดา อริยานุวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจประจัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สิงห์ป
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๖

นายธีรภัทร ธาตุธนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายธีระพงศ์ บุตรโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายบัณฑิต อุทปา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายปฐมพงศ์ พาติกบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๐ เด็กหญิงประถมาภรณ์
น้อยตาแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงประภาพร นันทะรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงปวีณา สีสังเวช

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงปณณพร มหาดไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ วิมลชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ พรหมสารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงปยะดา สุวรรณสิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายพงศกร กุนพุดดม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สุทธิแพทย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายพัชรพล พนาลิกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงพัชราภา สาริมาตย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ บันทนนท์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายพิชิตชัย ดีน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงพิมภรณ์ คำภิเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงพิยดา เนือแท้ทอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายภัทณัฐศิต อินทะวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงภัทรา โพธิกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงภัทราพร ทุมรักษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิลาคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงภูพิชญา จันทรประเทศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงรวิวรรณ ด้วงเบ้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายราชันย์ เพ็งภู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน จัตกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงลักษณ์นารา ศรีสมพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงวณิดา ศรีมานิตย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขเสริม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงวริศรา ทะแพงพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายวัชรศักดิ

์

ชินพาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๗๙

นายวายุ สุวอ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงวิชุดา แก้วพิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงวิภาดา หัสสา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายวิรัตน์ มินธิราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ แข็งแรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายศราวุฒิ เจนชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายศิริชัย บุญผ่องศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๖

นายศิริศักดิ

์

นามรส
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายสวิตต์ กออ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายสิทธิโชค ชุมเสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ หล่มศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุดาทิพย์ วิเศษศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงสุนิสา สีไสย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๓

นายสุภกิณห์ สมเสาร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี ผมไผ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสุภาวิณี สัตบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายสุริยา มาสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสุวลี บุญจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายสุวิทย์ แก้วคำกอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงสุวิมล มาอยู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผมตาล
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงอทิตาพรรณ นันทะเดช

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายอนัน ตันนารัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๓
นายอนุชิต บุญจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายอนุชิต ประมูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ พารา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอภิรดา พ่วงตรง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันนารัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอรัญญา กมลวินิจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงอริสรา นามรส

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอริสศรา แถวหมอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายอักษราภัค วิพะบูลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ เดชสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงอาทิตยากร แซ่ตัง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงอารียา บัวผัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายอำพล แสนน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงอิงฟา ชาภิรมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงเกษรินทร์ กิจติการ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใบบ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์ พันธ์ไชย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายเดชสิทธิ

์

กลัดเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๑

นายเทวารัณย์ ชัยกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายเอกพล สาริมาตย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายไกรวิชญ์ นามรส
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงไอรดา บัวแพง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พาลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วพรมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงกานต์นัดดา สมพันเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายกิตวัน มณีสวาท
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงกุลสตรี บุญชาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจริยา หานาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

พิสัยสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายจิราวุฒิ โปตาเวทย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ อินทบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายชยุตม์ จันทสูรย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงชลนิสา บุญสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงชลลดา ไกรยะราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงดลฤดี ราชโยธี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายตะวัน ขวาซุย
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สร้อยผาบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายนิยม บุญรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายปฏิภาณ มันสกุล

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายปรมินทร์ ศรีวิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงปยะมล บรรณารักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงพรพิมล สิริแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำภาจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ แก้วพนม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายพิศิษฐ์ อุทุมภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงภัชราวดี นัคสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายภัทรพงษ์ พืชเพียร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายภาคิน กิจธิสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงมัลลิกา มณีทร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงรุจิรา ท้าวนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทะแพงพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายวรวุฒิ พิทักวาป
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ นามบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายวันชัย พยัคชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงวาสนา คนกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายวิทยา จันทร์มาลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายศุภกร กลางจอหอ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายศุภชัย อุณาสินธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายสมโภค กอมาตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสิริญากรณ์ นามบุรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายสุจิรา บุคคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายสุธินันท์ ตาลหยง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายสุริยา รักษาสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายอนาวิน มณีมล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายอนุชิต พานาดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายอภิชน จันตะนี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงปราณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงอมิตตา นิพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงอารีญา สุขรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายเจษชฎา ตาวงษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงเนตรวิไล เพาะพืช
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงเบญจมาศ นิลเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๖

นายแซม นาวัลย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายโชติภูมิ เอกนิตย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ตันนารัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๗๙

นางสาวกรรณิกา ทิพเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๑

นายคมศักดิ

์

เขตรเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๒

นางสาวชลิตา ปานิเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงญาณิศา พรมโว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๔

นางสาวณัฐริกา บริหาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๕

นางสาวทัชชา ทาแหยม
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๖

นายธีรวัฒน์ กว้างกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๗

นางสาวนิภาภรณ์ จรวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๘

นายปุริวัฒน์ โยคันชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงพรชิตา จันทอุดร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๐
นางสาวรัตนาพร ทรงจำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายวุฒิชัย ชัยรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๒

นายวุฒินันท์ สิงหัส
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๓

นายศิริชัย เดชน้อย
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวอ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๕

นางสาวกรวรรณ กาญจนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๖
นางสาวกฤติยาภรณ์ ดวงศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๗

นายกิตติศักดิ

์

เหมือนอำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๘

นายกิตติโชค พรมสูตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๓๙๙

นางสาวคีตภัทร แก้วเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๐
นางสาวจรินยา คันธะรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๑
นางสาวชลดา คำแพงศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๒
นายชวลิต ทองเหลือ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๓
นายฐิติวัฒน์ รักขเสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๔
นางสาวณัชชา โสภาพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๕
นายณัฐชัย บึงนำใส

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นางสาวณัฐชา จันทระ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นายณัฐพล ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นายณัฐพล ทุมรักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นายณัฐวุฒิ กะมุตะเสน

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวตะวัน มะระยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๑

นายธนชิต ศรีวรษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๒

นางสาวปาจรีย์ วงษ์ธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๓

นางสาวปาริฉัตร หล้าคอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวปยะธิดา ผาละนัด
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๕

นายพิสิฐ อินทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๖

นางสาวมัทณี ยาตาล
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๗

นางสาวรัชนีพร วิไลพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๘

นางสาววรดา โพศรีงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๑๙

นางสาววราภรณ์ แก้วเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นายวัฒนา ลาวัลย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๑

นางสาววิภาวดี แก้วอุ่นเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๒

นางสาววิยะดา บุตวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๓

นายสิทธิโชค แก้วมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๔

นางสาวสุภาพรรณ คณทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๕

นางสาวสุวนันท์ เชิดทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๖

นางสาวหทัยชนก บุตรสุรินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๗

นายอภิชิต บรรจงธนกร
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๘

นางสาวอัชฌา รุ่งสุวรรณ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๒๙

นายเกรียงไกร สุขสบาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นายเกียรติภูมิ อาลากุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๑

นางสาวแก้วกัลยา จันทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๒

นางสาวแก้วตา หล้าคอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๓

นางสาวแก้วเกษฎา พิมพ์สูตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๔

นางสาวกมลชนก ปดชาพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๕

นางสาวกัญญารัตน์ ยุนิรา
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๖

นางสาวกัลยา คาบเมืองพวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๗

นางสาวกัลยา ริรัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๘

นายกิตติวัฒน์ รินชมภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๓๙

นางสาวจิตรกัญญา อำนวยการ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๐
นายจีรศักดิ

์

สุดตะบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๑

นางสาวจุฑามาศ ไหมพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๒

นางสาวชลธิชา อุดามาร
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๓

นายชัยชนะ เบ้าสิงห์สวย
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๔

นางสาวฑิมพิกา นาสินสร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาวณภัทรสรณ์ จิตธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๖

นางสาวณัฐธิดา ทองมะณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๗

นายณัฐวัฒน์ สุวรรณดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๘

นายธนันชัย ทองคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวนัดดา หล้าน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๐
นางสาวนันดา สุวัตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๑

นางสาวนันทนา มงคล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๒

นางสาวนันทิยา ศรีระวงศ์ษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๓

นางสาวนันท์นภัส หวง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๔

นางสาวนุชรา สำมุลรำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๕

นางสาวบุญรักษา ผาแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๖

นางสาวปณิดา นามบุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวปนัดดา คุ้มครอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๘

นางสาวปภัสสร ดอนเกิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๕๙

นางสาวพรรชิตา อันภักดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวภคมน บุญจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๑

นางสาวภัครมัย ไชยศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๒

นางสาวภาวิดา กิติปญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๓

นางสาวรัชนีกร ชะรุมรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๔

นางสาวลลิตา เคนประจง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวลินละณี ชัยภิบาล
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาววราพร แก้วมสมุทร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๗

นางสาววริยา สิงห์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาววัชพร จักรกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๖๙

นางสาววาสนา แก้วสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาววิภาภรณ์ สุ่มนิล

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๑

นางสาววิลาวัณย์ ยศแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๒

นายวิษณุ ยุนิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาวศิรินทรา พรมโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๔

นางสาวศิริพร เบาะพรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๕

นางสาวศิริลักษณ์ คำบุญเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๖

นายสมเกียรติ นะตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวสรัญญา สุขมนต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๘

นางสาวสินีนาฏ หาญชนะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๗๙

นางสาวสิริรัตน์ พิมสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นางสาวสุจิตรา นิยะนุช

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวสุทธนุช พิมเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๒

นางสาวสุนิศา ผาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๓

นางสาวสุพัตรา ศรีสามิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๔

นางสาวสุมาลี พิธิยะสุทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๕

นางสาวหนึงธิดา

่

ชินช้าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๖

นางสาวอทิตยา แท่นหิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๗

นางสาวอนัญญา เครือทองศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๘

นางสาวอนัญตญา ผานิบุศย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๘๙

นางสาวอนิศรา ศิลาคม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๐
นายอนุสรา เสิงคำปาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวอภิญญา ศรีจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๒

นายอภิสิทธิ

์

นามบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๓

นางสาวอิงนภา กะมุทะเสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๔

นางสาวเกวลิน คะสีทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๕

นายเสกสรร พรมโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๖

นางสาวโพธิวรรณ พรมโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๗

นางสาวไพลิน วงคำภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๘

นางสาวกมลรัตน์ น้อยดัด
๓๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๔๙๙

นางสาวกุญณัฐ พิลาดิษฐ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวขนิษฐา ปกกะทานัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๑
นางสาวจิราวรรณ โชติทุม

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๒
นางสาวนพมาศ ลาอยู่สุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวพรทิพา ศรีวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๔
นางสาวฟาใส รูปสะอาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๕
นางสาวมะลัยรัตน์ หอมทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๖
นางสาวรวีรัตน์ ภิชญเตโช

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๗
นางสาวรัชนีวรรณ เสนาคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวรัตน์สุดา ผาทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวรุจิรา ตันนารัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๐
นางสาววรรณธนา เครือเนตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๑

นางสาววรรณภา ผาทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๒

นางสาววันนิศา ตุนก่อ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๓

นางสาววันวิภา พรหมวงษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๔

นางสาววันวิสา นิลภูมิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๕

นางสาววาสนา แก้วพินิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๖

นางสาววิภาลัย สุสุวรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๗

นางสาววิภาวรรณ นามบุรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๘

นางสาวศศิธร ศรีมานิตย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๑๙

นางสาวศิริลักษณ์ หัสสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวสมิตา วงศ์ชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๑

นายสรายุทธ สาศรีรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๒

นางสาวสิรินาถ สีหาบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๓

นางสาวสุกัญญา ใจหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๔

นางสาวสุธิดา คำมหาไชย
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๕

นางสาวสุวิทย์ สิงห์หนัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๖

นางสาวอรพิน วิตะบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๗

นางสาวอรอนงค์ วงษ์เพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๘

นางสาวอทิตยา เอาหานัด
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๒๙

นางสาวอิสริยา ตันนารักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๐
นางสาวเพ็ญนภา วังพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๑

นางสาวจิราพร จังพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๒

นางสาวจิราพัชร นาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๓

นางสาวชลธิชา ไข่แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๔

นางสาวชลลดา กิจกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๕

นางสาวดรุณี พันธ์นกแต้
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๖

นายธีรพล พรหมมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๗

นางสาวปนัดดา วัจรินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๘

นางสาวปรียานุช ตะนุชน
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๓๙

นางสาวพัทยา ยาตาล
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๐
นางสาวอรศิริ ศรีนครดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๑

นางสาวเนตรนภา มาตวังแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๒

นายคณิน หิระเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๓

นายณัฐพงศ์ ณ หนองคาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๔

นางสาวปรีญวรรณ สุริยวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๕

นายไพรัตน์ โคธิเสน
๓๐/๐๗/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๖

นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๗

นางสาววรรณภา นันทะบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๘

นางสาวทรายทอง โคตจรินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๔๙

นางสาวพาวินี ภูทองขาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๐
นายภาณุวัตร ขอกันกลาง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๑

นางสาวปยะธิดา ทิพย์ศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๒

นางสาวเดือนเพ็ญ มัสสะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๓

นายจิรพงศ์ บรรจบพุดชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๔

นายนัทธพงศ์ เกตุผึง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๕

นายนัทธพงศ์ เทวงษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๖

นางสาวมลทิพย์ บุญญานุสนธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวภาณิชา บุญสุขธนภัทร
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๘

นางสาวมินตรา แก่นท้าว
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๕๙

นายพงษ์พัฒน์ บุตระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวกัลยากร บรรจงทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๑

นายธวัชชัย วงหาริมาตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๒

นายทวิช กาญจนสถิตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๓

นางสาวเจนจิรา หงษ์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๔

นางสาวอทิตยา อัวชนะ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๕

นางสาวธัญจิรา สิมมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๖

นางสาววราพร ตรีเมฆ
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๗

นางสาวนิรชา ตันนารัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๘

นายเกียรติศักดิ

์

ศิริแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๖๙

นายพิชิตชัย สุระวิชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๐
นายผดุงศิลป แก้วแก่นคูณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๑

นายสงคราม ใจแปง
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๒

นายอนุชัย พิมพ์ศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๓

นายธีราวัฒน์ ฝูงพิลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๔

นายธนากร ธรรมรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๕

นายสุธีร์ โสภักดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๖

นายพงษ์ศธร สุนารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๗

นายวีระพล มูลทาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๘

นายณัฐวุฒิ เชือพล

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๗๙

นายนยศักดิ

์

เทียบอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๐
นายโกวิทย์ ขาวขำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๑

นายนนธกานต์ โฮมชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๒

นายปภาวิน บุญเลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๓

นายฐาปกรณ์ เอียะประเสริฐ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๔

นายทรงชัย โพธิหล้า

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๕

นายณัฐพงษ์ สีทานนท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๖

นายบรรพต โปตะวัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๗

นายศุภโชค ถนอมสัจจกุล
๒๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๘
นางสาวเพ็ญประภา บุผาแดง

๑๓/๐๑/๒๕๒๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

วัดจอมมณี  

นค ๔๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายจักรพันธ์ แก้วเทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงฐิติกร ศรีกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงธนพร กินเสน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงปริญดา โสขำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงปมนภา พรหมโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงพัชรา บานสะอาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทาศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงพิยะดา การิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายภานุพงษ์ สีจันทร์ดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเทพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ปราบวิชิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงวิภาดา ฮวดพรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอริสา นันทะรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพรนภา วิเศษสุนทร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายคเณศ สุภมูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธนากร เคณาภูมิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงปยะนุช ผาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงมัลลิกา พลัดภูมิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายสมาพล กิณเสน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายสรณ์สิริ พุ่มพวง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๐๙
นางสาวจารุวรรณ วันนาพ่อ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นายพิสิษฐ์ พิลารักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๑

นางสาววราภรณ์ ทับแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๒

นางสาวภัทราภรณ์ อาณารัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๓

นางสาวศิยามล มลทะศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิยะนุช

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงชนิสรา ภานุรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายณัฐพล ชัยสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรมรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงพิจิตรา ศรีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงมนัสวี ใจแน่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตันนารัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายศักดิสิน

์

นิยะนุช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงสกุลกาล สุนทรชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงสิริวดี เคนาภูมิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภานุรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงเศษฐิตา บัวจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาพิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงจรัญญา โคตะนนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ชิดเชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงดาริกา สมบูรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงทิตาวีร์ วรคันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร์ ราชบัณฑิต
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายพงศกร วรบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายพงศกร แสนกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายภูวดล ชัยอามาตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงมะลิวรรณ ชาญเดช
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงวรรณภา ชาตานันท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงวาสนา ขอนยาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงวิภา อินมียืน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา สิบทัศน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายอภินันท์ รามศิริ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงอรัญญา ชัยอามาตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงแก้วดารา ฉุนเฉียว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ช้างทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ โอนภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงจันจิรา คิตรโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ จิระเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายจุมพล ตาลเพลิง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ จิปุนาโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงณัฐมล นิยะนุช
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงทาริกา ตันนารัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายธนพล แต้มงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายธีรภัทร แก้วเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายนครินทร์ เขือนพงค์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายนฏินันท์ ปานเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงประภัสสร ชัยอามาตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงปาหนัน วรรณาพรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงปนแก้ว นิมิตรไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงวราลักษณ์ พิทักษ์กุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายสถาพร สีวังสัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายสถาพร แก้วเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายสมเจตน์ บรรณารักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายสุทธิเกียรติ กุ้งแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายสุนทร เหล่าสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี ริมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายอนุชา ชัยเสนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา นิยะนุช
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ยุนิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สัสดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงจินดาวรรณ น้อยคำยาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงชลนิชา โยธี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายณรงเดช ติหะปญโญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายณัฐพล มงคลสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายภาคิน วงหาจักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายภูธเนศ สุนทวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พันกิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงเมขลา กันดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงกัญลักษณ์ อุดมฉวี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา นันตะริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงอรชร ทองสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๑

นางสาวณัฏฐา โคตะเสนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๒

นายนันทวัฒน์ นามบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงสายชล สุนทรชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๔

นางสาวอาภัสรา คำโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๕

นางสาวอารีญา ปตรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายศิลา พิลาชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงสินิลตรา รีวงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายอนุชา คำพิเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายเกรียงไกร ชัยกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๐ / ๖๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สีลอด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงกานต์รวี สุวรรณงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงจิราพร วงสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทัดเทียม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายภัทรพล บุญทาป
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ โยทาทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ ขานราษฎร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงสิริวิชชา วรคันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายโชคชัย แก้วพรมมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงกชกร ทุมรักษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ เนตะเทศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๑
นายชินวัฒน์ ภานุรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงชุติมา โลหิต

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ นามรส

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายนที จำเริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายปริญญา ศรีหลง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงมัตติกา ธรรมครุฑ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยยอด

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายสุภัทร เม้าราษี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวอติยา กันดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงอนุสรา อรพิมพ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงอุไรพร พนาลิกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงอุไลพร ยุภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายเจษฎากร อินทะราช
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงแสงดาว ผางสำเนียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๕

นางสาวทิพย์สุดา คุณเทพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๖

นายธวัชชัย พาพินิจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๗

นางสาววัชรียา ยุวนิช
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๘

นายธนา ปุราเพ็ญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๑๙

นางสาวลลิตา พรมพิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาววริยา วงษ์แสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกชพร นายกชน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงกมลชนก ปานิเสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงจิราพร สาพารัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๑ / ๖๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงชมพู่ บุตรมาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายณัฐพล พรหมสูตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงทรงพร บุญประกอบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงนันทญา ดุลย์สุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงนันทนา พรหมสุภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงปนัดดา เขียนดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงปวีณา ศรีพรหม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงพัชรมัย สีหาพล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายพันวา บุตรภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สีหาวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายวศิน สีดาชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงวิไลพร ทิตะนนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายสัตยา ทองงามดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ พรมสุภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงอรัญญา อุดมเพ็ญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอารียา พานุรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงณัฐวิภา โวหารเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงนภาพร หูตินุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงมณฑณา เสนาพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายวสุ นัทธี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงไพลิน วงหาจักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายคุนาวุธ พรหมสุภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ พานิพัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายนพรัตน์ สีหาวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงประภัสสร วงค์บ้านขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายพลาดล พลเนตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๑

นายวรศักดิ

์

บินทะรัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายศิริมงคล พลสีหา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๓

นายศุภโชติ บุญครอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงสุทธินันท์ สารินันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๕

นางสาวกังสดาล กรุณา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๖

นางสาวธันยชนก คำทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๗

นายพลพล นิมพันธ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๘

นางสาวศิระประภา นามรส
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๕๙

นางสาวอิสริยา เจนทาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๐
นายไชยเชษฐ์ ปากะบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๑

นางสาวรุจิรา พรหมจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๒

นายศรัณย์ชัย นิลทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๓

นางสาวอาภาพร โคตรคำพี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงจิติมา เดชไกร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงชาลิสา นาตรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายธญานนท์ โยทาธร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงพิสมัย ไพกะเพศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายรัฐพงษ์ รุ่งเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงรัตนพร อุปแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวิมลมณี นอกตะแบก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

พระสลัก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล พิมสอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงขวัญฤดี สาริมาตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายคมกริช บุญวิเศษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงฐิติมา โวแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงปวีณา โยทาธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงปยะมาตย์ วรพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงอโนชา มูลละออง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วัดโชคอำนวยพร  

นค ๔๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงขวัญใจ คำจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายจิรพัส มานะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายจิรภิญโญ ปตรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สีมาพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงวรัญญา สีมาพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สาริมาตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงกฤตยา ศรีภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองนำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงปน ตันนารัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายพีรพล ดงเทียมศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงยุพา ศรีธรรมบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายรณชัย นันทะสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงรัชนก บันดิษฐ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายวีรพล ศิริชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศิริเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อุปโคต
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายสุรเกียรติ คนรู้
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายเกรียงไกร สาระยศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิยะนุช
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงชุติภา อัควงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายธิติ ศิริฐาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงพรหมพร พรมเสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ คงประโคน

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปตรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายสงกรานต์ ราชนิช

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสริตา มานะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุนันทา ศรีภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา จำปาศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอนวัช ศิริแสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา วัดมงคลสมณกิจ  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันบัวภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายจักรริน บัวละพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงจารุนิภา กออ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายณัชพล นามรส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายธวัชชัย สุทธิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงปดิวรัดดา โยงไทยสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีษามิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ สาริมาตย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายปยวัตร รัตนเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงพลอยนภา บัวชุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นีระบุตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายยุทธกาล นำคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงวรรัตน์ ทิพย์สุทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายวายุ อ่อนจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายวารุต กะมุตะเสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงสุภัทรตรา กะมุตะเสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายอนุภัทร ชอบค้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำปลิว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงเสาวรส ทิมบ่อแร่
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงเกวลิน ศิริเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายธีรพัฒน์ อุปเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายประครอง พรมจักร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายวิชัย ทองทัว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายศุภากร บุญเอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงสุวรรณี สาริมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอติเทพ ไชยนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายอนุชัย จุลนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายอนุชา เขียนนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายกฤษฎา แพงพอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงจิรภิญญา รามฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุทธิสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงปนคพร หาระมาร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสิริปภา กวกนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายฐิตินันท์ ธารีนาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายอุดร บัวพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายเมธาวี สมกิตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๕

นางสาวธิดารัตน์ ลาดสีดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๖

นางสาวศรัญญา ศรีษามิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๗

นางสาวพัชรี ทาศรีรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๐

วัดศรีสุธรรม กุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงกนกพร ชัยรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายธีระภัทร ชะฎาวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายชนัญชัย พินธะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายธนบดี แคคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายปรวุฒิ เกษางาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงมัลลิกา อินทรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ คล้ายบุรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงสุธิดา บุญทัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงอภิญญา อินทรักษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงพัชรี คนหมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พิไล โคตรชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา พึงร่มกาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายณัฐพล อุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงณิชาภัทร ชาคำมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายธีระยุทธ โชติชัก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายพงษ์ศธร ปเลขา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงอภัสรา บุญมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายอัศนัย พรมราช
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพร อักษรทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ บุญชู
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงกิติกานต์ ทองสว่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พัวมณี

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา รักษาโสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงจริยา ศรีราชเหล่า
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายฐนกร พินธะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงชนิสรา ทองดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงณัฐทิชา เครือเกาะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงนริศรา วงศ์อ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงประกายมุก หาทรัพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงวรนุช เพชรฤาชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายศรันยพงศ์ งามขำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายอดิเทพ สุขสำราญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงกมลพร สายศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงกรองแก้ว คงเอียงชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญสาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงกาญจนภรณ์

ดวงมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหล่าอิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สุวรรณแถม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงชลลดา ดวงเดช
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยริมโขง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา คำบัวภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ อัถชน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปญสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายทรงกรด เปาวะนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายธนโชติ ลาแพงศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงนริศรา มุลทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงนันธิชา เข็มขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงบังอร พินธะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายปฏิพล ศรีจรัญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงปภาวดี ลีตระกูล

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงพรสิตา กะโจมเค
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงพัชริดา สัตย์บุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงพิยดา ราชวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิยดา โคตรชมภู

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงภาวิณี วงศ์สุวรรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงรัตนมณี เวียงนาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวัฒนา ศรีชมภู

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงคุณัญญา อัถชน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงชุติมา คำมุงคุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงปฏิมา ถินสำราญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายกฤษณะพงษ์ พรมแสงสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงชนม์ชนก ภูธร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงชลกาญน์ พลศักดิขวา

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายดวงสว่าง สิมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายสุเมธ อินดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธงชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายอิทธิพล ผิวเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายจตุรพร เสนารินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงจิราพร ประดับแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายชินวัฒน์ สายแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายณัฐพล หอมสมบัติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ สมเพ็ชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายทวีโชค อาสาชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงปยะนุช ผานิบุศย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงวิริยา ปญญาแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงศิพิวรรณ นวลทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายอนันต์ ขันวิชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงเกวลิน สังวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงแพรวพราว ราชวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายจันทรวัฒน์ ผิวเหลือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทนุช
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธเนตร ชัยสาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงนิรินดา สายนุช
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เมืองพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายปญจนัย ท่าค้อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายพัศธกอร์ พลสงคราม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงยุวธิดา บัวคำเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ พลสงคราม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายสถาพร พรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายสันติภาพ ทองด้วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผาณิบุศย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอรพรรณ สุขสำราญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายเวียงศักดิ

์

อ่อนเม็ก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงเอืองฟา

้

แสนคำราง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนพระ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายกษาปณ์ วงหาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงจันทร์ธิมา เวียงนนท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายณัฐพล มาดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายทนะชัย บัวชุม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงธนฉัตร ดวงพรมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร มีมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงนัยนา ทองเฟอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เวฬุวนารักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงปวีณา ขุนใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงปานตะวัน คำสว่าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงพรพนา อ่างแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายสราวุฒิ แก้วกำกง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ ภูชะหาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายสุรเดช สีสาวแห

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงอินธิรา ขุนใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายแสงชัย รองแขวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงกนกพร ภูเกตุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงจันทิมา ทับหัวหนอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายชาติชาย อุดมสิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงช่อฟา สุวรรณภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงณัฐตารี ผาแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายณัฐพล โม้คำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายนฤเบธศ์ แก้วพินิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงนันทนา โม้คำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงนันทิดา หลวงราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงบัญจรัตน์ วรวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงปวีณา โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงพณิดา ขุนใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงรุ่งฟา ราชสีห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี ขุนใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงสุนิสา วงพิลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงสุวรรณี เมืองแสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขวัญพรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชาย อนุชา. พรมสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายอภิรัฐ อินทบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายอรรถพร ปากวิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงอรอุมา คำสว่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงแก้วมณี แก้วแสงอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงดลยา บุญยอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายทศพร จันทรขันตี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๗

นางสาวชนากานต์ ราชบุดศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๘

นายสหรัฐ ขุนใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายอัษฎาวุธ อรรคราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๐
นายเอกธนัส ธาตุสร้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๑

นายนันทวัฒน์ อรรคราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๒

นายอภิศักดิ

์

ทรงฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๓

นางสาวสุนันทา พรมวงษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๔

นายอรรตพล วัจรินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงวนิดา ใคร่นุ่มภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายกิตติชัย สาเสียน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงคุณาภรณ์ ศรีวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายประพัฒน์ สังข์พันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัดสอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอธิวัฒน์ ดีจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงแพรวพราว ฉิวรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายไพโรจน์ ประวันไหว้

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายกิตติชัย หาริกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทัพวงศา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธนภัทร ผ่องแผ้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปนัดดา โคตรชมภู

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภัชรา พรรณหนอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงมินฤฌา สุรมณี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายวีระพงษ์ ขวัญทองห้าว

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสวามินี ธรรมวงศา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงสุนิสา โคตรชมภู
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงสุพรรณี วิชาชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงอรัญญาณี บุญผ่อง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงอุมาพร ขอพันดุง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ปดชาวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายพิชิต กองใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพิณรภัทร์ คำศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงพิรยา มวยมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายยอดธง ขวัญทองห้าว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุธาสินี พานิพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ จันทร์มี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงอภิญญา สาริกา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายอัฐพงษ์ โคตรชมภู
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ร้อยดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ตนนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงชลธิชา คันธรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ โลกานินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายธนพล ภูเกตุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงนิศาชล ประพุทธา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงปนัดดา จาบทะเล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๑

นางสาวจีระนันท์ รัตนพิมาตย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๒

นางสาวจุฑามาศ มณีเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๓

นางสาวสุชาดา มวยมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๔

นางสาวแพรวชิตา วิเศษสุนทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๕

นายธวัชชัย โคตรชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๖

นางสาวนิรัชชา รักษาพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนถ่อนวิทยา วัดปาทรงธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงชลธิชา อ่อนแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงทักษพร หอมสมบัติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงวิภาดา อุดมชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุนิษา อุเทศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงอรปรีญา แสนจันแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญทม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายมนตรี พงษ์เภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงวริญญา บานเย็น
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สีตอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายเขตย์ตะวัน สีตอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงนุชดี เทียงตา

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงเพชรงาม ธรรมรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์โค
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๐
นางสาวสุดารัตน์ พรมแสงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงจริยา ธงศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายจักรี รุ่งเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐชัย ต้นฝาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายปริวัฒน์ คำแสงผ่อง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บ้านกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายภาวิช เทียงกินรี

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์ไกร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชัยสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงอภิญา เงางาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงอรวรา หัถมาต

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายอิศนัย ชาวชายโขง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายคงศักดิ

์

บูคะธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายวรวิทย์ นามลุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ฆารไสย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

คุ้มเสาร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ทองดีนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายชินวงศ์ โตมอญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองนาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สายสิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายรัตนพล มณีรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายศุภชัย ฤทธิวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงสุชาดา นาโคตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายสุริยา นาโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงสุวิมล มะลิวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายเจษฏา โพนเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ทิพย์สมบัติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เหง้าที
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายทิพยากร ศรีคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ทิพย์สมบัติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายวุฒิชัย เครือเกาะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายธีรภัทร นพคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายพิทยา คำทวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายวัชรพล สุโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงเปรมฤดี บรรจง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงแจ่มดารา สุขพรหมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายชัยชนะ นันทะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายดิเรก เจริญสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายชวลิต บัวแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงปราญชลี ศักดาวุธ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ รัตนคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุตรเทศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๑

นางสาวนิตยา ถินภูเขียว

่

๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงสตรี ปญจสุวรรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๓

นายมงคล แถวนำปราด
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๔

นายอนุชิต หัสดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๕

นายครรชิต แสงอุไร
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๖

นางสาวดาว เขียววิไล
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๗

นางสาวทัดลิยา กันหาหวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิทยาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วัดศรีสุธรรม  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๘ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
พาทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงณีรนุช ระพันคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงพรรณทิพา พิมพ์พิลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงภัทธิราภร กิจเสถียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงวีรกานต์ ทองสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา สุขภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายอภิชาติ พิลาบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงอารยา หอมทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงกรรณิกา อินทร์สงเคราะห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงกรวลัย แสนเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงกานต์สินี จิตตรง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายจตุพร สีหะสุทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงจันทกานต์ จำเนียร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงจาลิดา ขุนกาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงจิดาภา มุ่งหมาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงจินตนา บัวชุม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายจิรภัทร เพ็ชรคง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงจิรภา คูณขอนยาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชนูนันท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงชนาธิป สุวรรณกาล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายดนุสรณ์ เส้นเศษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงดารุณี ดวงทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงดาวเรือง ทัดสอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายทรงพล เดชน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงทิตยา พรมเกษร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงทิพวรรณ คำพิชิต
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายธนพล ดวงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายธนพล ยาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายธนากร พังคะบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายธรรมรัตน์ โพธิพุฒ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย เกือทาน

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำใบศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายธีรพงษ์ พังคลี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายนนท์ธวัฒน์ เทินสะเกษ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงนวพร คุนาชน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายนัยต์ชนก ศรีเพ็ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงนิตติยา หาบุญมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงนิตยา บุหนองขุ่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายบัณฑิต โพธิขำใหญ่

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา หนูกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายปฏิเวช พิกุลทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายประมวล โชคเฉลิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงปราณปริยา จิตรธรรมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มปรีย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงปยมน พละพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๓ / ๖๒
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นค ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพัสฎาพร อึงสะกาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงรัศมี นามแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สวัสดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงวิชญาพร ช่างทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายวีระวัฒน์ จันทรเสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายสรรพวิท ปญญาแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสวรรยา อัครชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล สาฆ้อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุดาวรรณ บุราณสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายสุทัศน์ เศษนิตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายอดิเทพ สิมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ มนตรีวาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงอนุสรา พลแสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บัวคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สอนบัว
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายอมฤต เพียอา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงอรอุมา ใจอาสา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงอัญชลี แซ่หว้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงอารยา ผิววงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภูมิชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายเจษฎา ชินศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงเดือนเต็ม อินทริง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายนนทวัฒน์ เขจรสัตย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายนวพล จันทร์อ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงปวีณา นุประทุม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงพรชิตา ทวิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงพิกุล อุปชฌาใต้
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงภานุมาศ อารีรักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ ปาทะวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายศุภกฤต ดีขันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายสิทธิพร ภูฉายา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุชาดา สีเหลืองงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ ยศอ่อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายอัษฎายุธ เดชเวทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๕๙/๑๑๗๙

นายพงษ์นที ศรีสมบูรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๔ / ๖๒
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นค ๔๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงกัลยากร มีศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายชินวัตร นาชัยดุลย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐชุดา มีศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนชนะกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายพลวัฒน์ แก้ววิเศษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงรัชดาพร หาญชนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุมิตตรา สวารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดบง วัดเทพาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายสารัช อาจอักษร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงปยะพร ศรีมณีรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงกชกร เมืองโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันตะนี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายกฤตภาส จอมศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายกฤษดา สิงหศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ อุตส่าห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายกิตติคุณ ชัยบัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงกิตติยา ชาวยศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายคุณาทิป แจ้งไพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงจรณพร เชือวังคำ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงจรัสศรี ถิมมะนัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายจักรพันธุ์ ตุรินทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา นัทธี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงจิรพัชร เลียวประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงจิรัฐิพร วงษาเทพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมพุฒ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายฉัตรพล เอิบกมล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงชฎาพร พลภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีวาลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงชลธิชา แน่นอุดร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงชลธิฌา ติมินทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายชุติพนธ์ สีหามาตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงชุติพร ต้นไฮ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงชุติมา สมพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๔ เด็กชายญาณภัทรชวกร
ผาทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงญาดา สรสินธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงฐิติญาณ์ โพธิชัย

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงณรัญญา นันทพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงณริสสา ทองฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายณัฐนนท์ พลสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงณัฐวดี อ้วนแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มหาพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มะโรงฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงตรีลดา ชานุบาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายทักษ์สิน คลังกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธนชัย ศรีชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธนพล ลุนจักร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายธนภัทร อยู่คง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายธนัญชัย ศรีชัยชนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงธนาภา เส็งคำปาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายธราดล สุขสำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จาระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายธีระวัฒน์ มีแก่น
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายนครินทร์ ทัศนัส
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงนราทิพย์ จัตริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายนราธิป พรหมประกาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วกาบิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เนตรมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงนิรชา งอกวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงบัวชมพู ปาติบ

๊

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงบำเพ็ญพร สัตถะศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงบุบผา แก้วเชียงหวาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปณิตา เสมอสมัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายปรพฤทธิ

์

สุกรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายปาณรวุฒิ ชุดชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายปยพัทธ์ พรมภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายพงศกร หาฝายเหนือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายพงศกร เสนยะแสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายพชรพล ชนประทาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงพรรณิภา ใจเบา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงพัชริน ช่วยเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายพัทธนันท์ คำหงษ์ษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงพาราพร ปาละสาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงภัคธีมา หมืนคำแปง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา กุลสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายภัทรพล ธรรมรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงภัทราวดี ธิวาศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายยุรนันท์ คัตะภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ชาติชำนิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงวรดา สุ่มเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงวรนุช บุรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวรรณวิษา คุ้มมณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวรรณวิไล พินโยวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวริศรา บุทเสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวันวิสา น้อยบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ โคตะวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงวัศยา โคนุตะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายวิฑูร์ แก้วสมนึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงวิณัฐดา จันทรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงวีริสา มิงจันทึก

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงศรัญพร สวัสดิพาณิชย์

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ถุงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงศาริดา วงษ์ชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สารทิศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงศิริญากร สุวะพรหม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศิรินภา บูชากุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงศุทธิอาภา ผาณิบุศย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายสหชัย ศรีสร้างคอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงสัตตบงกช พิทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายสิทธิโชค ทิพพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายสิทธิโรจน์ ศรีชัยชนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใจเบา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุธิตา ยศมาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา ภูหงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา ภูแดนไชย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายอธิษฐ์ภณ คำขจร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงอนัณพร สร้อยศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายอนิรุต แจ่มเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงเกสรา คล้อยคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภูหอม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายเจษฎา ชาวยศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย วัดภิรมยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ พฤคณา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฐริกา แสนปญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา เสียงบุญ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายอโนชา หมืนเรือคำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๖

นางสาวกุลธิดา อุทุมพิรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๗

นางสาวขนิษฐา นาเหนือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๘

นางสาวจิรัญญา ยางคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๒๙๙

นางสาวชรินญา ยืนยง
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๐
นางสาวชลดา ผลบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๑
นางสาวดาวประกาย สมพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๒

นายธนวัฒน์ สายทรงเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๓

นางสาวธัญญา สุกใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๔

นางสาวนฤมล กิงจำปา

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๕

นางสาวนุจรี เขตคีรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๖

นางสาวปยดา ลุดบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๗

นางสาวพัชรินทร์ แสงหาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๘

นางสาวพัณณิตา บุญยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๐๙

นางสาวภาวริน คำภูนิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๐

นางสาวรัตนาวลี สนิท

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๑

นางสาววาสนา อาจอักษร
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๒

นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์สัตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๓

นางสาวสุพัตรา จันทะผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๔

นายสุรบถ พันธชาลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๕

นายอธิวัฒน์ นัทธี

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๖

นายอนุสิทธิ

์

พลภูเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๗

นางสาวอรยา นาเพียงล้อม
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๘

นางสาวอรัญญา จิระพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๑๙

นายอัครรินทร์ จันทะโร

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๐

นายอัครเดช โคนุตะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๑

นายอัษฎาวุธ พลเยียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๒

นางสาวอาภาพร ข่าทิพย์พาที
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๓

นางสาวเกตุวลิน พันอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๔

นายเกรียงไกร ผลบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๕

นางสาวเนตรนภา แสงพารา
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๖
นางสาวเนตรนรินทร์ พันสีทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๗

นายเปรมฤทัย ศรีจันแดง
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร วัดมณีโคตร  

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงช่อผกา ลุนรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ครองเวียง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายดลนภา กิติอาสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายธนวัช จันดีวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงนันทนา สอนสวาท
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงยุภาภรณ์ แก้วก่า
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เดือทุ่ง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงขิมญารัตน์ พรมสีหา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

อนุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายธนกฤต ฉันทมิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงนฤมล โพนธาตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพิสัย จอมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายภัสกร อินทิราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงมนันญา นุราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อำนวยการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงศุกัลยารัตน์ นาเวียง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงสุนิษา โคตรสขึง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงอริษา พันพิมพ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายอานนท์ โสระเสาร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา โคตรปญญา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายเวหา แก้วนำคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุมรินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงจีรวรรณ โนนน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายฉัตรชัย ทุ่งสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงชรัญดา บาคาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายต้นตระการ พิมพิสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ อ่อนโก้ก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายธีรนันท์ มาตรทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายนราธิป ชาวยศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ โกนากัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงนำฝน เมยดง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงปรัชยาพร พิมพ์โย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงปวีณา โพนที
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายพัฒน์สุธา ลองโสภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงมินตรา คำจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายรติพงษ์ ขันตีสะพังหลวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงวิภาวนี จันดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวิภาวี ศรีสะอาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา วงค์ศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายอรรถพล ธรรมบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายอาทิตย์ อักษร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายอานนท์ พันพิมพ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงอารยา คำนนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงกำพี

้

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายธวัชชัย แก้วเวียง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงนภาภรณ์ สุยคำไฮ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงพิยดา พรมจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายวิริยะ บัวบาล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายวิศรุต บุตรมาลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอนง นามทะจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงเนาวพร วงษ์เนตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุวจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายฐิติกร บัวหลวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายธนกร สระโสม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายธนากร นันตะสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ณีระพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวิพาดา พิศงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงศศิประภา อารีเอือ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุจิวรรณ สุวรรณรอด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงอาภารัตน์ สุวรรณรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ชมภูเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายทรงพล ไชยเต็มปล้อง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ผ่านแสนเสาร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายนวพล สดชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายอลงกรณ์ หล้าคอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายเสกสรรณ์ สุขวัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายณีรวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุพินญา งามลุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดชัยราม  

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกนกพร คำภาโว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงกรกนก เมฆมนต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงกฤติยา จันทร์มนตรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กีบจำป

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยกุมาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายจิตรภณ อัปมาตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายชนะพล นามโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงชุติมา อุปถานา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สามท่า
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เสน่ห์ดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงดนยารัตน์ อิมทรัพย์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายทรงพล บัวชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายธีระภัทร ทองบ่อ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงนัฐนินันทน์ เผ่าเต็ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงนุชเนตร แจ้งสว่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ยะประภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปณิดา อ่อนสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ยาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงปรินทร นาคูณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ อ่อนสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงผกามาศ ดวงอาสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กมลคราม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงพิยะดา นาใจดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายพิสิษฐ์ สุขสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียผือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายพีรวัฒน์ ศรีมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายรัฐพงษ์ คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงวรรณนิสา แวงวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงวรรณภา พรมชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายวรเชษฐ์ สุวรรณบุตร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงวิภาวี พลศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทะสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริบำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงศิริวัลย์ จีนเมือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายสินทวี อาจหาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุจิตรา มูลราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสุชาดา อาจินกิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายสุทธิเกียรติ ชัยบรรลือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงสุภรพิไล ไชยบุบผา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายอธิบดี สุมี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอภิญญา กมลพบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงอรปรียา มีแสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอัญชลี ชัยรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงอุ้มพัชรา พาลีรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายเจษฎา บัวชาบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายเจษฎา ปญญาใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายจิรพัส อบมาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงชลธิชา บุบผาอาจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพงษ์ภิวัฒน์ ชำนาญยิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงสงกรานต์ บุญกว้าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายจรินทร์ ประกิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายทินกร อนุวัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เศษศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงอัญชธิดา โพนทองถิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอัญชุลี พังภี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายกฤษฎา พลสุวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายกิตติภูมิ จันโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธจง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงชญาดา สิงหอำไพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีณรงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๗
เด็กชายตันติยาวัฒน์ มูลหอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายธันวา ฝายขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเฉลิม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงปฎิพร หงษ์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงประไพร ดังเสนาะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายปรเมศร์ แซ่อึง

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงปณฑิตา ประไพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายพรอนันท์ ขันอาษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงมิตรจิตดา จอมจอหอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงมิตรจิตตา จอมจอหอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายวชิรญาณ์ สุวรรณรอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวัชรีพร อุยเอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายวีระยุทธ ปาณศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงสุกัลยา บุญจันที
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงเมธิตา ชานุบาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สารศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายเหมวัต พระโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกนิษฐา กับบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาติทุ่ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ มันเหมาะ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชลณิชา สีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงฐิติมา โคตพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยคินี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงธิวาพร อัตฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงนฤมล ฮุงเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงปนัดดา คุณสนอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายพฤศจิกา ศรีสุจิต
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายพีระพล พิมพา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ กะตะศิลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายมินธดา ธนาคุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายรพีภัทร พลาหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายรังสิมันต์ พลาหาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงวนิดา สมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงวริศรา บุญยะรัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงศุภิญญา โคตรชารี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสิรีพร อำนวยการ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงสุนิดา สาระคุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุนิสา สาระคุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ โคตรอาษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอลิสรา โพธิราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดทีปาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนโพทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายประกาศิต ปุระเทพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงวาสนา แดดลมรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายอภิเศรษฐ์ ดวงประภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงอรพิน แสนประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ขันติมัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงอุรัษยา พิลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ คำหารพล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงเกศินี ดอนทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซิม
วัดปาอนุรักษ์พฤกษา

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงกนกกร โยธะวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงขวัญชนก โพธิขาว

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงณัฐชธิดา แทนกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายณัฐศาสตร์ จันทร์เหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดีสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ ไผ่ปอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายนันทเดช คำสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายนาธาน สายแสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงวาสนา เอียมเวียง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวิภาดา มหาวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายอรรถกร แสนบัว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา พฤกษาสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงอนุสรา พวงนะที
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอรทัย คำบอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายนิธิบดี คุยลำเจียม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเหมือดแอ่
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสมัญญา อินทะโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุภาพร พันสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงกัลญา โสภารักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายชยากร ศรีนอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงธาริณี พิมพ์โสดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายพายุ ดวงจันทร์ทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงพิริยากร อินศรีวอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายรัตนชัย กุมภิโร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณรอด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี โตกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสร้างคอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายคธาวุธ ช้างน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงฆราณี คำจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นันทะสุธา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงธาริณี เจริญรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายนิรันดร อินยุก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงปนเพชร สิทธิพิสัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงพนิดา ขันชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงวณิชยา ก่องขันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงวิมลนันท์ สารกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายสมรภูมิ ศรีสร้างคอม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายอดิสรณ์ สร้างช้าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายอนุชิต ชาดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายอิทธิเดช สาระดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงเนตรนรินทร์ บุญเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดโพธิศรีสมพร

์

 

นค ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงปพิชญา ศรีหาวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายวิทยา สมมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงศศิธร ศรีวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงอารียา งามพิษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายการ์นนท์ เมืองจำนงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายจตุพล แสงเดือน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายชัยชนะ ทรัพย์ดีมีสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายชินราช จุลนันท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำภีระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณิชา รังจันทึก

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายธนกิจ แคนติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายธนศักดิ

์

ใยวังหน้า
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายธรรมจักร ชนูนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายธีรภาพ ทบสี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงนนธิชา ชนูนันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายนรสิงห์ ขันชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายนราธร ศรีชมภู
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงพรไพลิน สุคุณพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายพัชรพล จันทรสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนไทย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายมนตรี ฆ้องลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงมะลิสา พันโภคา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวราวุธ ยอดนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวสันต์ จันทรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงศิวพร สีหานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงศิวพร ใจบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา สีหานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงสุทธญาณ์ สีหานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุภัตรา ขาวดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุภาพร ชัยภิบาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายอดิศร คำทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงอภิญญา อุตะมะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ ขันชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายอิศรา ศรีจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ รักษาภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายเชาวนนท์ ศรีอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงแสงมณี มะธุผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา พิมพ์สุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา อุปนันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงจิราพร สวัสดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายชาติกล้า โคตรดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณัตกมล ศรีหาแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงธนพร อุนะสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธนพล ยางชุม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนภสร อินทพาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายนิรันดร์ โพนแพง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงปรวรรณ ขุนราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงปวิณอร บุญที
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงปวีณา กะกุลพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงพลับพลึง พิลาพรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ชนูนันท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายภูริช กวนหลวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงวารุณี เลินราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายศิริมงคล รัตน์ประทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงศิวพร จันโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงษมาพร ศักดิอุดมกุล

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา สะสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายอนวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงอภิญญา กำยานหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ นามบุรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงอรปวียา พลัดภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงอังคณา แก้วไทย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอโนทัย มหาเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายเมธา ทะนาพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทะสอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐมล สุคุณพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ วงค์ศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงศรัญพร วงค์ศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงศุทธวดี โคตรวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงสายสุนีย์ กองทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงสุนิษา พันโภคา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายสุริยา มนตรีนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอรสา โคตพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีพอ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายธนภัทร ปาทะชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศิลาคม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สาจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายวรชาติ ศรีชัยชนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

พันธวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ หนองพล้าว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายกิตตินันท์ วงษ์วานิช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงกุสุมา นพเก้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายคงกระพัน ลือชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายจิมมี

่

โกรทเฮียร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงชลดา แปนหมืนไวย์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา บลศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายชลสิษฐ์ กระจ่าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ จิตมาลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงญาดา ตัดพุดซา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฐพร พังทุย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงณัฐหทัย กุณรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ นาวาทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายธนกฤต เทศศรีเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายธนวิน สิงห์ธนู
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายธนากร พลขยัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายธัชกร จุลปาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ แทนกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ทัพธานี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายภีรภัทร เพียเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายภูริช เหมือนจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายรังสรรค์ ชาวยศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายวงศ์วิทย์ ดอนขันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงวริญชญา ทองนันตรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงวิรดา จันทาสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศศิภา ผาอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทวีขึน

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงศุภนิดา ขันซ้าย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายศุภโชค ชัยชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงสมาลต้า เฟสเลอร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิลาวัลย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุธารทิพย์ ระวะรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุพรรณษา โนนชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุภัควี พิสัยพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี พุฒจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายสุริยา สะเกสะนัด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายอนุรักษ์ สุวรรณวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายอรงศ์กร ศรีหาวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงอารยา แสงเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงอินทิรา เทศศรีเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายเจษฎา นามมนตรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กชายเบญญาวัธน์ ศรีบุตตะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงโสภิตา แก้วบัวระบัติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงวริศรา ลุนมาตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พันธ์พิมพ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ต่างโอฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายธีรโชติ สร้อยมาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงนุจรี ศณีไสย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงปพิชญา หอมขจร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงพรพิชญ์ เพ็งคำศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายภานุกร ศรีจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงมณฑิรา เหมจะบก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายศราวุธ พรหมประดิษฐ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงศศิภา ผาทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ ผาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงอรนิภา มาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงไพรินทร์ ตะตินุช
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร จันทะสุรีย์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายธวัชชัย ชัยสมคุณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายธารี ตามประสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงพิมพร บัววัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงภัณฑิรา สุ่มมาตย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงรัตนากร ศรีสมบูรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายวิศรุต แสงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสารินี พังตุ้ย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายสิทธิชัย รัตนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายเมธา สีใส
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงทิพานัน มุตตะสัตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ตาเต่า

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงศิริภัสสร สารคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงฐาริณี สีต่างคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงฐิราภรณ์ เหลาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงณัติฐิยา นิลเกษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงทิพาภรณ์ เหลาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหมสังหาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงอภัทชา เหลาทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายอรรถพล ขจร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงอารีย์วรรณ หาฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ หาฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงจิราพร เมยดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๒

นางสาวดุจเดือน พิมพ์บูรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงนันทิดา สีตานิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงนิภารัตน์ กิตตะพัตร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๕
เด็กหญิงพิณภาภรณ์ อุฏะมาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๖

นางสาวมารดาวาท ศิริทอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๗

นายยุทธนากร พันพิมพ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ลีตี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๑๙

นางสาวสุคนธมาศ ศิริทอน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงหนูพิษ เคนาพิมพ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๑

นายอนุชิต นันทรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๒

นางสาวกัญญาวีร์ เหลาทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๓

นายจรัญ ชาวยศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๔

นางสาวจิตตรา สุดแสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๕

นายชัชวาล มาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๖

นายธนดล อุไร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๗

นายภาคิไนย กายสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๘

นางสาววรธิดา ฝายขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๒๙

นายสหศวรรษ ผาทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๐

นางสาวสุธิดา โนนเสนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๑

นายเจริญชัย เคณาภูมิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวกิติยา สำลีกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๓

นางสาวชนัญญา เขตขัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๔

นางสาวณัฐมนต์ ต่างโอฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๕

นายธณาวุฒิ ชัยสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๖

นายนพรัตน์ ผาทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๗

นายปริญญา มเหรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๘

นางสาววิชชุดา ละครชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวสุดารัตน์ ผาชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๐ / ๖๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๐

นางสาวอาริยา สีต่างคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๑

นายสมพงศ์ นารีบุตร ๗/๑/๒๕๐๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๒

นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา
๑๑/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๓

นางเทียนทอง คำอ้อ

๑๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๔

นางสุกัญญา อินทรโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๕

นายอนันต์ สำรายจิตร
๑๕/๔/๒๕๒๐

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๖

นางหนูพิศ ถินนาร่อง

่

๔/๔/๒๕๐๙ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๗

นางสุนัฐฌา มูลทุ่ง
๒๘/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๘

นางพรรณนา พรมมา
๑๑/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวณัฐภัศ สีสวยหูต
๑๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๐

นางนิมนวล

่

นิรมล ๑๐/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๑

นายชัยมงคล นิลเกตุ
๑๕/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๒

นางประรารี คำเมืองแพน
๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๓

นายสิทธิกร คำอ้อ ๓/๑/๒๕๑๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะนิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายกฤษณะ ชาทิทักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ผาทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายชยานันต์ ลีลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงชุติมา ผาทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงฐานิดา ทระลึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงณัฐพร สูงสุมาลย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนธรณ์ ผาทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายธนานพ เทพสุทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายธนาวุฒิ เปากลางไพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงนิรุชา ผาทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงปยธิดา นาไพวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แสงสีอ่อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายพิศุทธ์ ดำรงค์ชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายยุทธนา โกนากัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงวรรณภา ราชชารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงศรัญญา ผาทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายศราวิน ยาปุรุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายศุภชัย ผาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุดแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๑ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงอุลัยพร ศรีวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายณัฐกิตต์ โมรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดาพร ต่างโอฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ ณ หนองคาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายณัฐภพ พฤติรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายดุลยวัต บรรณารักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงนุสรา เศษนิตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายปรีชา ณ หนองคาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปยะภรณ์ ผาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พลพิทักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงภาคินี เคณาภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายยุทธนา ผาทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศรายุทธ หอมดวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงศิริพร ชาวยศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชาทิทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงอรนุช อัมวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายอิสรา ศรีจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายเจษฎา สุทธิวรรณา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๓

นางสาวกนกวรรณ ผาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงกรณิศ สุขเผือก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงจรรยพร ผาทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงจันทร์ทอง ผาทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายจิณณวัตร ผาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทะดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาลือคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายธันวา ราชนิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายนิพล ผาทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงปณิดา เคณาภูมิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ บรรณารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมพ์สาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงรัตมนี ศรีวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงวนิดา ผาทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ผาทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงวาสนา เคณาภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ต่างโอษฐ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๒ / ๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายอติชาต สุวรรณพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอรพินท์ ภูจอมเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๒

นายอาทิตย์ บรรณารักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายเสกทิศักดิ

์

ต่างโอฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายเอกราช มุธาพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงโสรญา เคณาภูมิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงชลธิณี พลาหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงปวีณา อินทพาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงพิชญธิดา กองกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ขันรัฐบาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วนามเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ การะเกต ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน วัดสังฆิกาวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แดนสมปดสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายฉัตรมงคล เมืองแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ คำแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พลสิมมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา วิเศษบรรเทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายธีรนันท์ เมืองพวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายนครินทร์ ชาวชายโขง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายบูรพา กองแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายพสุนันท์ สมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายภูริภัทร อามาตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายวสันต์ สหะชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทร์ดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูยอดสูง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๕ เด็กหญิงดวงกมลวรรณ
หอมสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงธีราพร ลำภาย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงพลอยมณี สมจิตต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงพิยดา ภูจอมคา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ แทนทุมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สีบันดิษฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงวรางคณา แก้วดวงศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงศิรมณี พรมภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา บุญยง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา ภูจอมคา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๓ / ๖๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงชาลิสา หมอยาเก่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงญาดา ศิลารักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ขจรอนันต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ผ่องพลอย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายวิทย์ทยา พันธะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายสริกข์ มาอาษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายอนุสรณ์ คงเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายอวิรุทธ์ สุราชา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๓

นายเอกพล ภูจอมคา
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายเอกราช ภูยอดสูง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวชัยชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงพลอย เวชกามา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ รัตนติสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงลุน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงฟาใส แซงผุย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงเอือสุรีย์

้

ปญญา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ สุวรรณรินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ ตามพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ บุดดาศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุจิตราภา เพียศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาง วัดโนนสำราญ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวีรภัทร บิลชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายแสนดี รู้สึก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงประกายฟา ภูศรีริทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ รัตนทิพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายวีรยุทธ ประยูรชาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โคกสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายทรรศนะ จารุกานนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายธนากร จันทวี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา เสนาชุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงกัญชลิกา สมบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงญาณิกา วงษ์ชัยนัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงนำฝน จอเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ อุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงพรไพลิน ดาวเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงวิภาวินี ประจิมทิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายสิงขร สีสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสุกัลยา ประสียา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วบุญมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอนันตญา สุขะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายอนุรักษ์ อุ่นรักษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ สำราญสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงอินทิรา ปล้องยาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงจีรนุช ขอนเต้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงจุฑาเกศ พลทรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงชลดา นาถำทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงฐิติมา ทองสงคราม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ สายเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายนนทชาติ ลาภจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงนัฐปรียา คำกุลมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงบุษกร พิทักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายภูมินทร์ ไชยวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายณรงค์ ชมชืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายอาริษา โสสุด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงภาริณี ชำนาญกลการ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๘๙๙

นายอภิวัฒน์ พงษากลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๐
นางสาวอรอุมา งามยิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๑

นางสาวธัญชนก แก้ววิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ เมืองมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายณัฐพล ช่อช้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายศิวกร แก้ววินิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายอรรถพล กาญจน์แก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงญาดา สงค์เจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายนัทวุฒิ ทุดปอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงนีรชา ชาติแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ประจิมทิศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายวิรัตน์ รวมเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา โทสาลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ หิรัญภูมิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงปทมวรรณ มังขันหมาก

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงลลิตา วรรณวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายเดชาธร ชานน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงปุณฑริกา ปาปะชะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายวัฒนากร จันทะแจ่ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายศุภวิชณ์ บุตรสอาด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง วัดโพนคำ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธนภัทร ขอสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงนราวดี พรอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายคมสัน อยู่ทุ่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขัสนัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายธัชพล ชาญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายธีระพงษ์ สวัสดิเมือง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี เมืองหลวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายรพีวิท ไชยสถาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สงวนรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายอดิเทพ แจ่มจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีบาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายอัมฤตร ปนตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายคุณาวุธ ม่วงปน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงวนิษา ชมประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงวรัญญา ผ่านพิเคราะห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ เหลาทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายมังกรเทวา ชัยสะท้าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายกฤษฏา สารภาพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงตติยา อนารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงปฎิมากรณ์ ผลบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หงษ์สีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายภัทรดนัย กระอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายภูริณัฐ คำจันทร์วงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงกัลยา ม่วมกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

ศรีจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายชัพวิชญ์ จุดโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายภัทรพล ถานบำรุง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงสุภนิดา แก้ววิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงอธิตญา ถนอมเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายคีตภัทร สมบัติมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงธนัญญา เพ็ญสุวรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงนันทิดา ผลบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงนำฝน บรรเทา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ทองชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายประถมพร ธรรมวาจารย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงพรชิตา เทพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงวิชุดา สารบุญเรือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ ทานะมัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ผาวิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงศศิธร ทุมรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จันทะผล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายเหนือตะวัน น้อยเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๖

นางสาววรรณิภา จำปานิล
๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๗

นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
๒๙/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๘

นางลำดวน ดงราษี
๑๐/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๖๙

นายสมคิด หมืนเรือคำ

่

๒๖/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๐

นางมยุรี นางาม ๔/๐๗/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๑

นายอดิศักดิ

์

เวียงคำ
๒๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๒

นางอัจฉรา นาคเสน
๒๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๓

นางสาวปวิชญาดา ศิริรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายกรวิชญ์ นาทองบ่อ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายญาณาธิป สารมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงธัญพิชชา เปลืองไทสงค์

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงปวีณา บุบผามาตานัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๘

นายธนากรณ์ รูปเหมาะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงกษมา นาคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายชนะบุญ มะธิตา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ มาโชติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงดวงกมล อานาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ โพธิศรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายธันวา ชมชืนฟุง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงวนิดา คำนวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายวิเชียร คุณพระรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงสมิหรา ทองคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายสิริมงคล ล้าหมอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงสุภัทรา สุนะไตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ แสงทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ฝากกาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงเกศกนก ทับทิมใส
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ มาลัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญนิยม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงกาญจนา พรมแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา ทองทุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เมาแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ ศรศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงนัฐติญากร สุขประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปุญญิศา ผลทวี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงรุจิรา บุญพงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายวุฒิพงศ์ พาสีราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายอนุสรณ์ กอบแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายอรรถพร ทนิลรัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงอริษา ประสพศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชาญนวีร์ คนไว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายชินวัฒน์ อะโน

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงฐิติมา พรมเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายฑีฆายุ พาสีราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนัฐธมนต์ ตะโนนทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงปณิดา ชัยชาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วม่วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงพรสุดา ทีงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๔

นายพิชิตชัย คุณช่างทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงมลิดา พิจารย์โชติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ อรัญวาสน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงวิภาดา สุขเสริม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายศักดินนท์ ทองเจียว
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายสุทธิโรจน์ แนบเนือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายอัษฎา จันทะแจ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เถาว์เบา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงจารุรัตน์ คชายุทธ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงพรรณิษา จันทร์ไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฝาไร่วิทยา วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงศิริญา แสงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงสกาวเดือน ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ระดาฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายกฤษณะ ประไพรเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ เตโช
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงพัชรา ศรีวันทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงศิริพร เหมชูยิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณเวียง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายกัมปนาท สินเติม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายนนทวัฒน์ แสนจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงนุกร วงศ์สิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา โคตุธา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายเทวา เขียมสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายเพชรรัตน์ แทบทาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา แสนคำภูมิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายสุพชัย แก้วไพฑูรย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

สิมมาเต่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายสุทัศน์ ถูกจิตต์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ไชยรส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงกนกพร ฤทธิมาร

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายกฤษฎา เพ็ชรโรจน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยทองดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา ค้อมสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ทองมาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กีดกาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายธนากร สอนสำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายธรรมนูญ เพียงตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงธราทิพย์ ตรีเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงนงค์รัก นาเคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงนฤมล โอ้อุ้ย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงนาตยา วงทองหลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ธงชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงปทมาพร ใจเอือ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ ปุชัยเคน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีหาดวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มูลฉวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงพัชรี อินทชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ชารีวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงรัชนีกร ธนเรืองสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีจูม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงวิภา ผ่านแผ้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ เพ็งพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงศิริภาพร ไชยพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ วาระอาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงสรวีย์ ตุ่มภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงสุพัตตรา ทวีปชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุภาพร โคตรฮุย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โสภาจร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกิติยา นาไชย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ขาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงนฤมล ทองมาก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงปนัดดา ขัตติยะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงปภาวดี ขัตติยะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงวริษา แสนทำมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงวลิดา ถำวาป
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี ม่วงคะลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงนำฝน นาใจแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ภูคำอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงวิชุดา แสงกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงแพรวพราว ทิพวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไทยชัยภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๕

นางสาวปาลิตา คัทธะรินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๖

นายมนต์รัก ศรีบุญไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงวิจิตรา กมลคราม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๘

นายวีระพล เพชร์ฤาชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๘๙

นางสาวสุกัญญา สุภานิชย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๐
นางสาวสุภาภรณ์ พินทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๑

นางสาวกวินทิพย์ วิดีสา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๒

นายจิตตกร เพิมไธสง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๓

นายจิรายุทธ สีชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๔

นางสาวณัฐลิตา ไชยดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๕

นางสาวดุษฎีพร เครือภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๖

นายธนากรณ์ ตางจงราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๗

นางสาวธิดามาศ มูลแอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๘

นายบรรชา เก่งเขตรวิทย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๐๙๙

นางสาวบุษยา ในอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๐
นายพรชัย สอนสำโรง

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๑

นายพรหมลิขิต อุดมศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๒

นางสาวมลิษา ริสมิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๓

นางสาวละเอียด สีดาห้าว
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๔
นางสาววรรณประภา สุกรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๕

นางสาววิภาวี ผาบชุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๖

นายวิวัฒน์ สิงห์มี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๗

นางสาวศิรินาถ กล้าจริง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๘

นางสาวศุภรัตน์ กีดกาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๐๙

นางสาวสุนิษา โคมชัยภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๐

นายสุริยัน อาจหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๑

นางสาวอทิตยา สิงห์แก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๒

นายอภิเดช แสนสายเนต
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๓

นางสาวอรทัย ไชยพจน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวอรัญญา คำพิชิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๕

นายอาทิพันธ์ อัคสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๖

นางสาวเกตวริน ชัยมัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๗

นางสาวจรวยภรณ์ วาทมณีกร
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๘

นางสาวจารุกัญญ์ วรรณพราหมณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๑๙

นางสาวญาณี ลีแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๐
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญเรียง

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๑

นางสาวธัญรดา สีหาบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๒

นางสาวปนัดดา จำปาบุรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๓

นางสาวปภาวรินทร์ นาใจเย็น
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๔

นางสาวปาริชาติ ขัตติยะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๕

นางสาวพรนัชชา วูลฟ
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๖

นางสาวภัควดี เอียมเวียง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๗

นางสาวรจรินทร์ ธรรมศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๘

นางสาววาสนา มีชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๒๙

นางสาวศิรินันท์ ทบผา
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๐

นางสาวสุดารัตน์ สุทธิกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๑

นางสาวอนงรัตน์ ไชยขันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๒

นางสาวอภิญญา วงค์คำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๓

นางสาวอินธิรา ธงหาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๔

นางสาวโชติรส พิศเพ็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๕

นางสาวไพลิน ชินบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

นค ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงมาริสา ทีภูงา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง วัดนิเวสคชสาร  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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