
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดหนองคาย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๔,๗๒๒ คน ขาดสอบ ๑,๐๗๘ คน คงสอบ ๓,๖๔๔ คน สอบได้ ๓,๐๕๔ คน สอบตก ๕๙๐ คน (๘๓.๘๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นายประวิทย์ อรพิมพ์

๑๓/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นายพรศักดิ

์

สาริแสง
๓๑/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๓
นายอดิศร คำมิง

่

๑/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๔
นายวสันต์ โต๊ะมา

๒๖/๔/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๕
นายธวัชชัย เคนจอหอ

๑๑/๘/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นายอภิสิทธิ

์

สีสุข
๓๑/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๗
นายสำเภา จันทร์อินทร์ ๓๐/๑/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นายณัฐพล ทาศรีภู

๒๘/๑/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๐๙
นายเทวฤทธิ

์

เหล่าโคตร
๑๑/๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นายสมบัติ ชาญประเสริฐ ๑/๒/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๑
นายสุวรรณ อินทสร

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๒
นายพายุพล หักมาต

๒๕/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๓
นายทรรศนัย ละอองคำ

๒๒/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๔
นายธวัชชัย เวียงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๕
นายวิชาญชัย ส่องแจ้ง

๑๒/๓/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๖
นายยุทธพิชัย ธรรมบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๗
นายดอกอ้อ ภูมิภาค

๒๐/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๘
นายทองแดง พินธุเอก

๒๗/๓/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๑๙
นายวัชระ ลามคาม ๙/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๐
นายอมรชัย นามบุผา

๑๘/๓/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๑
นายพงษ์ศิริ ศรีต่างคำ ๑/๘/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นายจันดา สียะวงค์

๒๗/๒/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นายมนต์รัก ลาสนาม

๑๕/๔/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นายวัฒนา ไชยแก้ว

๒๔/๓/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นายอุทิศ ทิพย์สุทธิ

์

๑๑/๖/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นายกิตติศักดิ

์

มูลประจบ
๒๒/๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นายอวยชัย ถวิลรักษ์

๓๐/๘/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นายหัสนัย ชัยชนะ ๒/๔/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นายบรรจง ธรรมคณา

๑๓/๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นายอนุชา บัวประกอบ

๒๑/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นายเกรียงศักดิ

์

พรมภักดี
๒๕/๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นายศิริศักดิ

์

มีที
๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๓
นายราชันต์ มาธิสุทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๔
นายณัฐพงษ์ เมฆวัน

๒๙/๙/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๕
นายปรัชญา ชมชืน

่

๔/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๖
นายเพชรเจริญ ภูแดนไชย

๑๒/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๗
นายศิริศักดิ

์

นุพันธ์ ๒/๒/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๘
นายสมชาย พิมพ์ประไพ

๒๗/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๓๙
นายอาทิตย์ สุโพธิทอง

์

๑๘/๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๐
นายไพจิตร สิงหศิริ

๑๓/๗/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๑
นายบุญทัน สุทตะมิตร์

๑๔/๙/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นายเอนก โทแก้ว

๑๙/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นายทวีศักดิ

์

น้อยยะ ๑/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นายนิกร แก้วมณีชัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นายกฤษฎาพงษ์ พิมพา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นายอ้วย เดชชมภู ๒/๔/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นายทิปกร โสภาพรม ๕/๓/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นายปริญญา อุปมนต์

๒๘/๒/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นายยุทธพงษ์ โฮมชัย ๗/๒/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๐
นายณัฐวุฒิ กาบบัวลอย

๑๙/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๑
นายสมหมาย ศรีกันทอง

๑๔/๘/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๒
นายภุชงค์ มาลาศรี

๑๔/๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๓
นายณัฐพงษ์ คำชนาม

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๔
นายฉัตรชัย ไกรยรัตน์

๑๓/๙/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๕
นายเฉลิมพงศ์ นิตย์วัน

๑๓/๕/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นายศิวกร เกสร ๑/๙/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นายวรวิช ศรีธงชัย

๑๙/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๘
นายพงษ์ศักดิ

์

อินเพ็ญ
๑๓/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๕๙
นายธัชชัย ยอดถา ๕/๙/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๐
นายเกรียงไกร พรมภักดิ

์

๓๐/๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๑
นายจิรศักดิ

์

แสงมณี ๖/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๒
นายนิพนธ์ ทำประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๓
นายพรสวรรค์ ลีสี ๖/๓/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๔
นายสมใจเพชร พุทธชัย

๑๒/๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๕
นายดาวดวงเด่น เจติปา

๑๓/๗/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นายประครอง สีสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นายปรเมศน์ ทันแล้ว

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นายคิน คำพิลาวงค์

๑๙/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นายธนโชค ชัยะวง

๒๗/๔/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๐
นายบอม ประเสริฐ ๘/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๑
นายวรรณยา บัวลอย ๘/๔/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๒
นายอนุชา ศักดา

๒๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๓
นายวรรณบูลย์ เสงียมศักดิ

่ ์

๘/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๔
นายคำผู นามรส ๘/๓/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๕
นายวุฒิชัย ทบวงศรี

๗/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๖
นายทรงวุฒิ เดือนไทสง ๕/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๗
นายสาคร กองณรงค์

๑๐/๘/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๘
นายชัยยศ จุคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๗๙
นายอดิศักดิ

์

ทับทิมไสย์

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๐
นายโก๋ สมฤดี

๑๕/๕/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๑
นายทินกร ผาตะนนท์

๒/๑๒/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๒
นายประสิทธิ

์

พะปะเสน
๑๔/๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๓
นายศราวุธ คำผาสุก

๑๑/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๔
นายมานพ ครอบบัวบาน

๑๖/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวนิตยา พรมรินทร์

๘/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาววราภรณ์ สุราชสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวจุฑามาศ บุญชิ ๒/๑๐/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวนุจรินทร์ สิงห์เทพ

๒๐/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวพรพรรณ ทิศชมภู

๒๔/๘/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวจุฑาทิพย์ มหัศจรรย์

๒๘/๓/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวณัฐริกา ศรีจะศักดิ

์

๓๑/๘/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวณัฐนรี คำคุ้ม

๒๑/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวสมพร อินทะจินดา

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวโตบี

้

หนูบัวลีวัน
๑๔/๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวสุดารัตน์ โคตรชาดา

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวไอซ์ มิตรภาพ ๗/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวษรอุทิตย์ วงสาราช

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวก้อนคำ สินเจริญชัย ๕/๗/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวพุทธชรัตน์ ทรงกลด

๒๖/๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวพันธมิตร พงษ์สวัสดิ

์

๗/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวปราณี การเร็ว

๕/๑๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวเกศสุดา แก้วศรี

๑๖/๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวไพลิน สีต่างคำ

๔/๑๐/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวปวีณา อนุภวาลย์

๒๖/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวรำไพ มะลิดิน ๕/๓/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวบานเย็น เจริญยุทธ

๕/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวยุลดา ตันนารัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๘
นางสาวมลษวรรณ เทียนแย้ม

๓/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ

๓๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นายประสิทธิ

์

ทับหิรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นายธงชัย ปองกำจัด

๒๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นายสุขปญจพล กุญชโร

๑๘/๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นายดำเนิน ม่วงผุย

๒๒/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นายจุมพล อุทัยรัตน์

๑๘/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นายคาวี มิตรรักษ์

๓๑/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นายขวัญชัย คงนอก ๖/๒/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นายเสรีย์ คุณมัง

่

๑๖/๖/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นายรณชัย โปร่งมณี

๑๙/๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นายแพงตา จันทะวง ๒/๖/๒๔๙๕ เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นายธีระวุฒิ สีหะไตร

๑๕/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๑
นายทรงธรรม บุนนาค

๔/๑๑/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๒
นายธนกฤต วัฒนกูล

๑๘/๔/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดหนองคาย โพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายโกศัลย์ สาสีรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายอัศม์เดช โคติกาวิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายวีระพล แก่นชัยภูมิ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายอิทธิพล จันโนนแซง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชณัญญา น้อยแสงศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงจันจิรา นันทโพธิเดช

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ ชัยสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายธนากร อุปโคตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปนัดดา ช่วยแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีหานนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงจริยา หัสสา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงธวัลพร ยอดแคล้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงเกวะลิน พลกระจาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฎฐนิชา คุณพฤกษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายภูวดล ภูห้องเพ็ชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายจิราพงศ์ ชุ่มเย็น

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอรทัย สียา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายพงศ์เทพ ทองชมภู

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายจตุโชค ทิพย์สุทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธิมาพร หมวดไธสงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จอมคำสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงนันทกา ศิริเพ็ชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ไหวฉลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายทินกร มีทุกดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายคณิต บุญรวม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงชมัยพร ทะวงษ์ศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุขพรหมมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงนำฝน ดวงจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงนัทพร ยาตาล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงณิชา หุตินนุ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ กาสินพิลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุณิศา จงเพิมกลาง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิมสอน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงจิราพร ถมวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสิรภัทร ทุมจิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงสุวนันท์ อ้วนนุราช

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภูมินทร์ วงค์จำนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายจิรภัส กุณารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงกัลยา นิมพันธ์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงกัณธิกา เคนคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงชไมพร จันทร์สุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงนันท์นกัส โพธิดู่

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงพรพิมล อินทสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพิราวรรณ จันทร์พรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา แสวงศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงนัฐดาวรรณ อัคฮาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายภูมินทร์ ศรีสุภักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายภูวดล เทียบอาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายพีรวัฒน์ บุทสี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายธิเบศ พรมกุรัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายอรรณพ บุญศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายอำพล กาญจนะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงจิราวรรณ กอเซ็ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ชมจอหอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายธีรวัฒน์ โคตพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายธิติ นาคอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายวรุตม์ พัดเพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงนันนภัสร์ ปยะพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงชุติมา สกัดกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีสวาท

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงวันวิษา พุทธลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ เล็กอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงนันทนา ราชนิช

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงณิชา สีวัง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมสอน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายอภิวิชญ์ สีกะมุท

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ แวมประชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ พิลึก

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสรวิชญ์ ดวงวารินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงจิรนันท์ เชิดทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา หมันพลศรี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงมลาพร สุพรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงจิราภา เทียมสุนทร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงรุ่งฤดี แพเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงศริมน ช่างยนต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ จันแดง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายอธิปไตย สุทธการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจันทร์วิภา เนตเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายชนะชัย ไก่เครือง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงฝน เดชบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี ชีวพฤทธิกุล

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายนิติพล พันธ์เทศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกมลเนตร นามสง่า

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ จันเทพา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายธนดล ธงชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายอนุชา มาสงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายพลิศร ไลทเนอร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธนภัทร สิงหะมาตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุพัตรา วิไลมุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายณัฐพล บุญที

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หนองเปด
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายสุรชัย อุดามาร

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายพัทรพงศ์ แก้วดวงตา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงอนุสรา ผาสลัด

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายรณกฤต เกิดอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายนลธวัช ศิริเพ็ชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายกฤตนัย บุญเหลียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจันทร์ธิการ์ แก้วพูล

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงณปรายฟา แสงราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ถมสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณวัฒนาพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ติหะปญโญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิริปะกะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพีรพงศ์ เคนภักดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยศวิบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ บัวชุม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงธมนวรรณ อารมย์สุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปณิดา แก้วนิล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชมพูนุช ฆ้องเล็ก

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงอธิติยา ทิพชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุมิตรา เตนากุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐสุดา ฝายขาว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพิมายรัตน์ ติหะปญโญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ รมสมบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายเศรษฐสิทธิ

์

พันจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๘
นายภูวิน สุนาวาด

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๓๙
นายเมธา รามประพฤติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ด้วงกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๑
นางสาวสุพร แสงชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวพรชิตา บรรเทา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวโยษิตา ผาละนัด

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงพรทิพา บุญช่วย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงดวงดี วงษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวสุกัญญา เฮ้าแฝง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๗
นายเกรียงไกร พนาลิกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๘
นายเอมขจร ทุมรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๔๙
นางสาวสุกัญญา พรมมานอก

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๐
นางสาวสิรินรัตน์ ฆ้องนอก

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๑
นางสาวสุพรรษา พาภิรมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๒
นายสิทธิศักดิ

์

แก้วสัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๓
นายนพรัตน์ พระสลัก

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวลลิตา ตันตะสูตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวเพชรัตน์ คำเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๖
นางสาวสุดารัตน์ โกฏิรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๗
นางสาวชยุดา สกัดกลาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๘
นางสาวปภัสรา ปนจอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๕๙
นายปริญญา พัดบุผา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๐
นางสาวสุพัตรา พิมมาตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๑
นางสาวไพจิตร อุปโคตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวปริญญาพร นันท์โพธิเดช

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๓
นางสาวอรอุมา ตันนารัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๔
นางสาวสิรินทรา สีไพรงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๕
นายณัฐพร สีมืด

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๖
นางสาวสุภาพร ธรรมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๗
นางสาวรัชนีกร สายสุวรรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๘
นางสาวสุกัญญา พะสลัก

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๖๙
นายประกาศิต แซ่บุ่ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๐
นายพีระภัทร์ สีเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๑
นายอัมรินทร์ วรโคตร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๒
นายรติพงษ์ สาวรีย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาววารุณี ดาโสม

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวนิพาวรรณ์ หงษ์สีทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวปนอนงค์ สิงสา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๖
นายอดิศร พิมมาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๗
นางสาวชมชืน

่

แสงแป
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายดนุพล บุตรสักที

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพัทธพล คำศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พลหลง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายภูริภัทร คำแพงดาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอัศฆ์เดช พรพิพัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุชาวดี วงศ์ตาหล้า

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุทธิดา สิงหทองกูล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ พาลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงศศินิภา พิลาเทศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๗ เด็กหญิงประภาวรรณ
สุราชสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุทัดตา ลีวงค์ษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายกฤษฎา ดวงขันเพ็ชร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายธนากร อินทะวงศา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธีรวัฒน์ วรสุทธิพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายปรินทร์ นันทโพธิเดช

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ อินทะนิล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จาระงับ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกิงฟา

่

มณีทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจุฑากร หล้าสวย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงชัขฏาพร พานารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงนันทิดา สุขเสริม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงพัชรพร ทองขัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพัชราภา ลาแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายทศพร อุดมพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพิชชากร ขันธ์ฤชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายรุ่งศักดิ

์

อินไชยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายสงกรานต์ เสนามงคล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา ภักดีจอหอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกรพินธ์ พรมณี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงชนิสรา ไปเจอะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงชลธิชา ผู้บุญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ ชืนนอก

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงฐิติพันธ์ แก้วมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงปริฉัตร บุตตะนันท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงรัชดา ศรีวิราช

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงลักขณา นามนัด

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงอริศรา กุมารสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงอริศรา นิลทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายศิกวัส คณทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ อุดมขันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายก้องภพ พานิช

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวิภา หมุนโคกสูง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาตินิล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงนุชรา หัสกรรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงสาธิกา โยธี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงศยามล สีกระมุท

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงฉัตรวิมล อุ่นแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงศิริพร เดชสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายธนบดี สืบแวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายครองภพ บุญกอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายพรชนก พันทะสี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ โคธิเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงนันธิดา แซ่โต๋ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงณัฏฐิมา อินทะบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิจินดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายนิศาชล วัจรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงศิริพร ศรีสนธิยากุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายจิติพงษ์ เสมอหน้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เฉียบแหลม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สัตบุตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงสิรินทรา กองใจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงนฤมล วิลัยทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี สุราษฎร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงชลิตา ริยะบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ คุณานิล

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงมุกดารัตน์ คันธี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนิชาภัทร มรรคลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชีชาพรหม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายศุภณัฐ พูลศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงธิดา ชาภิรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา อ้นน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงธัญจิรา พระเนตรรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงมนชยาภรณ์ โมลาเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธีรภัทร แก้วพิมพ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ เฉยเลย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายธีรเดช ดวงอาสงฆ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายปรเมศ มาลาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองภูบาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายวรินทร พิมดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธัญธนากรณ์ เนตะเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายโกเมนทร์ ผลผาลิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายสรายุทธ เจนเขตรวิทย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายศุภโชค ผาณิบุศย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายชูทรัพย์ เทพรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายเจษฎา นามบุรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายสิทธานต์ มณีมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประดิษฐบูลณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงอินธิรา ธรรมธาตุ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๘ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์
มหาฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศรัณย์พร กาอาษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงนิชชา จันทระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงจินดาหรา นามบุรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงภัทรภา ชาภิรมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผาตะเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายพีรภัทร์ มีศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงนิตยาพร สุระคาย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายนิติพงษ์ พรมภักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสหรัฐ อ่อนศรีทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๘
นายธีรวุฒิ จันดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายปฏิภาณ คุณลมาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงศรุตา ภักดิใส

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงทิพวรรณ นิยม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๒
นายนิพิฐพนธ์ นามรส

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายนพคุณ นามรส

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวรรณธิดา เก่งกว่าสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงรุ่งฤดี ธรรมวงศา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พรมอุนาถ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงธนพล โสภาพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ทินาเทศน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายก้องภพ กำแพงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพรหมรินทร์ ผาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงณัฐมนท์ ผมตาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอัครวิชญ์ ดวงศร๊

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายวิศวกร ประพฤติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายชนัดพล นามรส

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายชุติพันธ์ จันทร์ทำมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสิริวิมล วิภาดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทุมรักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุลักขณา แสงสุวรรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพีรยุทธ บุตรตะสินธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๐
นายศราวรณ์ อุทุมพา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงศริภัสสร ศิริเพ็ชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธนาวรรณ จันทร์หอม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายชวกร ศรีสุพรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายวรชาติ หร่ายสินธุ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิสละ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๖
นายสิทธิชัย เดชสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายมนัส เจริญรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายรามณรงค์ โตะเสนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายภัคพล บุญจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ หินะกาล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายณัฐวัชร สุวรรณทรัพย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายวุฒิวัตร ประจิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายปฏิภาน ชาพิทักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวรกมล เหมหิรัญยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวิภาวดี สุนารัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุธิดา ยันไทยสงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสมพร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นางสาวธัญญมัย วงษ์ตาแสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นางสาวธิดารัตน์ มณีทอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงบัณธิตา ถินแดง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นางสาวปุญนุช อมฤกษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๒
นางสาวนลิตา สอนนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นายรัฐพล สารคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นายสมบูรณ์ วรวัตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๕
นางสาวศรัญญา นอกตะแบก

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นางสาวจุฑาทิพ คำจุมพล

๒๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๗
นางสาวกชกร พินิจเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๘
นางสาวณัฐธิดา รอยสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๒๙
นายณัฐพล มณีสวาท

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวทิพยเกษร อินทะขีณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวนิภาวัล รองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวปริญญา แสนทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวปยะธิดา สุนเสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวพรนภา เพ็งเภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวพิมพ์ชนก จอมมิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวภัศรา เดชไกร

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาววิลาสินี บรรเทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวสุปราณี ชาวสวน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวอรุณรัตน์ ทาศรีรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวอลิชา เมืองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวอาทิตยา มาลัยรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวเกวลิน นันตะริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นายนพฤทธิ

์

สังขประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวปานิษา เพ็ชรนาค

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวปยะวดี บุผาแดง

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวพงค์ภรณ์ ตันนารัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวอภิญญา ทุมรัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวกัญญาณัฐ พุทธชัยยนต์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๐
นายกิตติศักดิ

์

ผิวเหลือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๑
นายจักรกฤษณ์ พลสาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๒
นายณัฐพล อาสนานิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวสุธาสิณี พุทธกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวเมธิตา พินิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวกิตติยา สิงหา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๖
นายณัฐชัย พิมโสดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๗
นายมาวิน ตรีราช

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๘
นายอภิสิทธิ

์

ผาธินันท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๕๙
นางสาวกนกพร เพชรพินิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๐
นางสาวจุฑามาศ บรรพโคต

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๑
นางสาวธิดารัตน์ โพธิชัยศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๒
นางสาวปนมณี คำศรีสุก

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๓
นางสาวพรรณพษา ขุนชุ่ม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๔
นางสาวพรวดี สุนทรชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๕
นายพิชชานันท์ ใจใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๖
นางสาวศศิปรียา พรมโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๗
นางสาวอาทิตยา เพียรวาป

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๘
นางสาวอารยา ดาวสกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๖๙
นายอิษฎา นาโง้งสุขา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๐
นางสาวพัฎฐิณา พรมภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาวรัตนา ราชน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวรุ่งนภา กินเสน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาววรรณฐกานต์ ธนาคูณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาววิภาพร ตาลหยง

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๕
นายสมโภชน์ เคณาอุประ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวสาวิตรี เนาว์แสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสุกานดา ศรีสุนนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวสุภากมล มุตตะสัตย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวหฤทัย มณีสวาท

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๑
นางสาวอนันตญา ผาณิบุศย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาวอาทิตติญา โยธี

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวอารียา บุรพุด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาวอุทุมพร อินทะชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๕
นางสาวเกษร สีมืด

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาวโสมสุดา ผิววงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวจิรรัตน์ เทวิง

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวณัฐติกา ทองประเทือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวธิญาพร กันชะนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๐
นายภูบดินทร์ ถานทองดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวกิงแก้ว

่

นันทโพธิเดช

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาวจิรารัตน์ อิมอุทร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวชนิสรา สิงห์มหาไชย

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวชิดชนก จันทะราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๕
นายธีรพงษ์ วงษ์ศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวนิธิพร พันนุวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวปนิดา หานาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวสกุลทิพย์ เยาวรุตม์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวสิทธิพร เคณาภูมิ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสุพัตรา พวงสะกะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวสุพัตรา วิลาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวสุภาพรรณ วันดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๓
นางสาวหรัณย์ธนา อุยะพิตัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๔
นายอภินันท์ อุปโคต

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวอารีรัตน์ แก้วอุ่น

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาววาสนา ใจกล้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๗
นายสมพงษ์ สุธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๘
นายธิติพัฒน์ แต้มกลาง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาววิลาวรรณ จันทะราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๐ นางสาวอัจฉราพรรณ อักษรทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวนุชวรา วันดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๒
นายอัมรินทร์ จันทาคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๓
นางสาวปนัดดา ขยันดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวศวิษา ไชยเวช

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาวอุบลวรรณ พันธ์หลวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวธนาพร ศรีวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาววราภรณ์ เมืองแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวศราวดี ไชยเดช

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวสุภาวิณี เผ่าพันธ์ศร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๐
นางสาวปนัดดา นานอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาวรัตติยา นวนคำสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาวจันทร์ธิดา พระบัวบาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวปนัดดา ผ่องแผ้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวสุจิตรา ธุรารัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวกรพินธุ์ ขวัญสด

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวภัสราภรณ์ ทะวงค์ศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวรัตนาพร แก้วกันหา

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาววรรณิษา พันธุ์เอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาววิลาวัณย์ ศรีวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นายสหัสวรรษ สังกะสินสู่

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นางสาวสุธิดา วิรุณพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวสุภัชชา วรวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นางสาวสุภัทรา บุญเกิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นางสาวอพินยา แก้วเมือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวอมราพร วาทินบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวอิสริญา ชัยไพร

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวเกศสุดา สีม่วง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวเขมา วงษาหาราช

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวธัญญากร กุลวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวอาฑิตยา สายสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาววราภรณ์ ชาวยศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วัดโพธิชัย

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๒
นางสาวกมลรัตน์ อาสนานิ

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๓
นายวุฒิชัย จิตต์ลำจวน

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาววาสนา ภูตะมาตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงชเนตตี ชืนนอก

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายราชันย์ เมืองเหลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายวสุรัตน์ เลือนแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกฤษฎา พาลี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงโฉมสิริ อัครวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ลินทอง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุภวรรณ พิสัยกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธีรภัทร วรรณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายธนัช เจริญยุทธ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีแสง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายมีโชค มนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ เหลืองชาลี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายอดิศร จันทะนิตย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายวศิน เลือนแก้ว

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงปนัดดา เลิศลำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงชยาภา ชัยหาฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอังสุมาลี จันทะศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายธงชัย พาตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอนันตญา ลินทอง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงพิมผกา เผ่าศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอัจฉรา อิฐจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอธิชา ภูมิวัตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา วัดมีชัยท่า  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๗
นายจิรศักดิ

์

คำภาษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๘
นายธนพนธ์ ก้อนจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๖๙
นายพงศธร คัณทะสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นายภาณุเดช วงษ์หาเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นายศิวะ ปอมสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นายศุภชัย เตนากุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นายพีรกิต นาลุน

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นายจีรัฐติกุล โมรัษเสถียร

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๕
นายณฤดล ชัยชะนะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๖
นายนิรันดร์ คำนึง

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๗
นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวปนัดดา โพธิสละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวศานตมล บุปผาดาษ

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๐
นางสาวกัญญารัตน์ พุทธิวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวพัดชา แซงราช

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๒
นางสาววิภาดา โกศิลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวสิรินันท์ คำสา

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวสุกัญญา ด้วงศักดิดี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๕
นางสาวปรมาภรณ์ แสงทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

จอมมณี  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธีรพัฒน์ ชายันติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายบรรณวิชญ์ กิณเสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายพีรพงษ์ ผาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายพีรภัทธ วัจรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายภัทรดนัย ค้าขึน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บานสะอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงปณิดา พาติกาบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงรัตนกร ศรีจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองใบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงวรัญญา สุตตะนนท์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายชวลิต อินทะปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษสุนทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายนวพล สุขขัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ นิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชร์ภูมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายสาธิน พาลจรัส

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงปาราวี สุตตะนนท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ นิลเกตุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายธนโชติ ศรีวรรณภูมิ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายธรรมนูญ เวียงอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายศิวกร อ่อนบุญมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายสุขสันต์ พรมมีพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงเข็มพร สุขภูวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงจอมขวัญ แสงสุวรรณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะพล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พละคร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงภัณทิรา อ่อนพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงภัททิยา อ่อนพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วอุ่น

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุนันดา จิตพัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงอรปรียา ไชแสนทา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายไกรสูร ศิริธร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงกฤษณา พ่อหนู

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงนิตยา สัจธรรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงประไพพร พลเยียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงเมย์ฑิตา ศิริธร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ คิตรโคตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงสิราวรรณ บานสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงไอรดา กองสีนนท์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายยุทธนา แหลมชัยสงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายประวิทย์ ชัยรินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพัชรพล สีชัยชนะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายวุฒิชัย กัณฑิศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงจีรณัฐ สีหาสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ น้อยเมืองคุณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงณัฐวดี อินจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงนภาพร นิลเกตุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงปนัดดา ธานี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงวารุณี กาเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงศศิธร โพธิพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสุนิสา ฟูมบุญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุพรรณษา จิตต์พัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงอพิชยาภรณ์ นาพิสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอาภาพร พิณรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายทินกร เวชะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงกุลธิดา หล่าไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงชลธิชา โพธิสุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงนันทิพร ทูลฉลาด

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงบันฑิตา พาแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงลลิตา พรมสุมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชร์ภูมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทรเดช

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา สีลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๔๙
นายคชา แสนสีมนต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๐
นายธนพร ประมาณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายธนาดล เคณาพิมพ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๒
นายธิติ เพชรภูมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายภานุพงธ์ เฉือยกลาง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๔
นายอาคม พนานิกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๑๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๕
นางสาวจุฑาทิพย์ พรมมีพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๖
นางสาวจุฬารัตน์ ชายันติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงญาดา ทรัพย์นา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงณัฐวดี นิลเกตุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวธนิษฐา คำม่วน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงนิยะดา หลาบกลาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงบุษบา โพธิสาราช

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายปานประดับ หาบุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๓
นางสาววรรณนิภา วงษ์หาริมาตย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๔
นางสาวสมปราถนา ทองนพคุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๕
นางสาวอมรัรตน์ กุนเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๖
นายเจษฎาวุฒิ กำแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๗
นายปญจพล มีบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๘
นายพัทธกร พิมูลชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๖๙
นายภานุพงศ์ ศรีวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายภาณุพงษ์ พินตะพาด

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายภูวดล จันทร์สอน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสหรัฐ พินตะพาด

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๓
นายอภิเดช มุลสุภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๔
นางสาวชุติกาญจน์ วงค์ตาผา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๕
นางสาวศศิชา จันทร์สุรินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๖
นางสาวสร้อยสุดา แก้วอุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๗
นายนิมิตรศักดิ

์

เทพศรีเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงยุพา วรคันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงมณีวรรณ สิงวร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวสุวรรณา เมยดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงปภาวี กุลวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๒
นายชินวัตร เทียมคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๓
นายฤทธิพล โคตะวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๔
นายวาริช หารราชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๕
นายสหรักษ์ กุลวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวกัณทิมา ผารือคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวฐิติพร นามภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวธณันญา มลิตะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวเพชรนรินทร์ อุปกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๐ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๐
นางสาวศุทธินี วรรณรุณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๑
นางสาวศิรินทิพย์ พันภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๒
นางสาวสุพัตรา เเก้วสะอาด

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวอภัสรา มูลคาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๔
นางสาวไอรดา ชัยเนตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๕
นางสาวกนกพร พูลนาถ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๖
นางสาวนำฝน สีลือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๗
นางสาวปติมา ศิริษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๘
นางสาวปาลิตา ต่อปญญา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๖๙๙
นางสาวพลอยวรี อุปกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาวภัทรวดี ชัยรินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๑
นางสาวรวิวรรณ ผิวสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาววีร์สุดา โคตะวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวนันทิกานต์ จันทร์สว่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๔
นายวีระพงษ์ อานาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๕
นายสุพิชิต ใจแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๖
นายศตวรรษ ริดเต็ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๗
นายสิทธิพล สืบสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๘
นายอดิศักดิ

์

หาบุญมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๐๙
นายเกียรติศักดิ

์

มาตะเสน
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวดวงกมล นิลเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวชลดา รีพรหม

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๒
นายศุภกร วงศ์ศรีวอ

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวพรรณิกาญน์ แก้วอุ่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๔
นางสาววิลาสิณี นำใส

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๕
นางสาวสุพิชญา สีไสย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวนฤมล นำใส

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๗
นายกิตติพล ชินพาด

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๘
นายประพันธ์ ราชบันดิษฐ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๑๙
นายปยะชาติ นามวิเศษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๐
นายเกียรติศักดิ

์

โคตะวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิทรง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวไพรสุดา หาบุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวอภิญญา น้อยบุญมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวสุวิมล เกษนัส

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๑ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๕
นางสาวธิดารัตน์ จันทรเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวนันทิยา ทูลฉลาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๗
นายจรูญ อินตารัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๘
นายดนัย เดชนระสิงห์

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๒๙
นายเลิศชัย โสภากุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๐
นายศรายุทธ วัจรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๑
นายอภิสิทธิ

์

หล่าไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวกัลยานี ชินพาด

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวนาตยา พรมวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๔
นางสาวปนมณี อ่อนสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๕
นางสาวภัทรจิรา โคตะวัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๖
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วอุ่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๗
นายนิติกร ศรีวรรณภูมิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๘
นายอภิวัฒน์ วังสีโก

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม วัดกัปปาสิกวัน  

นค ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายเศรษฐพงษ์ โรงปตถา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายชาตรี แก้ววิเศษ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายวิทยา วงศ์มา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพรศิริ ทีทองแดง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านพวก

วัดปาอุดมคงคานิมิต
 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวรกาญจน์ มาลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายเจษฎา โสมากุล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านพวก

วัดปาอุดมคงคานิมิต
 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายเฌอมันต์ หล้ากาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงอริสา พานอุ่น

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงนภสร คำส่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอนุสรา ภาดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายนัทธชา จีรัญญากุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
วัดปาอุดมคงคานิมิต

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายรัตนโชติ ผาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายธเนศ พันม่วง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงขนิษฐดา เข็มปญญา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกานต์ชนก ชาวประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงณัชชา พรมราช

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สันเต็ง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงรัตนาวดี เพ็ชรภูมี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายธีรธร สีลือ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายศุภกรณ์ โคตะวัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายอติชาติ บานสะอาด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอภิรักษ์ เกตคำขวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายสมปราญช์ อินทิสาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายณฐชล วงษ์คำหาญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ กุนเสน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนิกษ์นิภา ศรีจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงนิพาดา หาญราชา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชนาภา ชาดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินโงมวิทยา วัดศิลาธิคุณ  

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายยุทธิชัย สิงหาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงยูถิกา ยิงยืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพีระพัฒน์ คำตะนิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายเทวา กันยากุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพลายงาม บัวบังใบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจิราพร อุปพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงพลอยมณี ชัยกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนาศักดิ

์

กุโบลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายศตวรรษ มีมาดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงจิตติญา นิลเนตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงญานิดา สิงห์รัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงทิพวรรณ สิมมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงศิริประภา ภูตินันท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงศิริพรรณ สีหะรักษา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสวรินทร์ คืมหัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอนัญญา นาโง้งสุขา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอินทิรา สายสา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายจิตติ โคธิเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลนาวรรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๘๙
นางสาวเกศฤดี บุดสีทัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๐
นายศราวุฒิ ทะแพงพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๑ เด็กหญิงทรรศณพรรณ
โคธิเสน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงนกวิภา คุณานิล

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงรัชดาพร สุขา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๔
นายแกล้วกล้า ธินาเทศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๕
นายเมธัส หนูมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๖
นายสหฤทธิ

์

ทะแพงพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจินดารัตน์ ทัศพจน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๘
นางสาวชลาทร จันทเวช

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงทรรศณพร โคธิเสน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๐
นางสาวธัญจิรา กามะพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๑
นายนริศรา อินหล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๒
นางสาวพัฑฒิดา บุตรสักที

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๓
นางสาวศิริประภา ศรีบุญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๔
นางสาวสุธิดา กันยากุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวอรพิน ต่างโอฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาววงศ์เพชร วงศ์ทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงชญานิศณ์ แข็งแรง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๘
นางสาวกันณิการ์ ภูธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

วัดเทพพลประดิษฐาราม

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ วิตะบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ หูตินุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายวีรภัทร เวียงคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายภาณุ ศรีจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ตันนารัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปภัสสร จิระเกษม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนุชสรา พรหมโคตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงชิษณุชา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงช่อทิพย์ คงงามขำ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงจิรกานต์ บุตวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิมลดา ชาภิรมย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงกาญจนาภา ใยปางแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงนิรดา พนารักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงดุษิตา แม่นหมาย

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอภัสรา บัวผัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายพุทธรักษา อันลูกท้าว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายสิทธิพล กินเสน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

บรรณารักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ สุดไชยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายพงศกร พรมโคตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๔ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายภควัฒน์ ตันนารัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เมืองจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงกชกร ชัยสาลี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงชนัญญา ตันนารัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงนันทนา ชำนาญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงฐานิดา ศรีสุระ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงนันทนัช ชมภูน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพิมชนก สุนทรชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงกาญจนา ชัยอามาตย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายอาทร แก้วเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา ประจันเต

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุมลฑา ลือดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงจันทร์ภัสสร วรราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงพรนภัส วัจรินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงสุภิญญา มหาเสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงพรรณพษา แท่นหิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกีตาร์ วรคันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนันทนา ชาภิรมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงณัฐทิชา สุวรรณดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายบิกเบิร์ด

๊

รามศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายเอกรัตน์ ตันนารัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพิชิตชัย ภานุรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายบุญคำ นิยะนุช

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา พิทักษ์กุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงปยะนุช ชัยอามาตย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายสรวิชญ์ บริหาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

บุตราช
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุจินดา ตันนารัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงจุฑารัตย์ เครือทองศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงนันทนา วรคันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจิดาภา หวันเสนา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา สุดไชยา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดเขตอุดม  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายปญกรณ์ เนืองจำนงค์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงเนทิตา ต่างโอษฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
วัดศรีบัวบาง  

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธรรมรัตน์ พงษ์ไตรรุ่งเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

ราชสีมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายอนุชา วงศ์ใหญ่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงเกวลิน สุริสาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายสุรทิน สุขดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายปยวัฒน์ บุดสีสวย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงขณิตฐา จันทร์สา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายกฤษดา เหลาทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายกิตติชัย โจมสติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ สุโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายณัฐพล เดชหามาตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธิปไตย สุวรรณแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายธีรสิทธิ

์

ศิริเพ็ชร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงปฏิมา กันดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุทธิดา นามวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ เอาหานัด

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิแผลง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอรุณกรณ์ มอโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายเอกพล เตนาวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายจิรพงศ์ แซ่เยียง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายวิญู พรมภิภักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๘
นายมงคลชัย พิลาชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอธิราช โคตรตาแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร โลหิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๑
นางสาวอุทัยวรรณ ราชาภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชัยรัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธีรพงศ์ รัตขะเสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๔
นายธินวัฒน์ วงหาจักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๕
นายพงษ์เพรช กันนารัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๖
นายฑนุวัฒน์ ตันนารักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๗
นายปฏิภพ เชือมอญยาว

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๘
นายรัฐศาสตร์ โยทาทร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

 

นค ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายกฤษณะ ตันนารัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายชาคร วงค์ทองคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายณัฐพล กันทรภัทร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนพล อุปโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ สินใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายพิทักษ์ เดชไกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพิษณุ มินะสิงห์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๖
นายพิเชษฐ์ไชย ปากะบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายรพีภัทร์ สลาพิมพ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ดีนาง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจิระนันท์ พันนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงชลธิชา โนโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงชลิตา ผาวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ก้อนวิมล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงฐานิดา โพธิเสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงปรียากรณ์ อุณารัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงรสริน พินิจเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงสุนิตา โอปณนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุพาพร พานิพัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี พานุรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอังสนา ตลับทิพย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายญาณพัฒน์ พานิพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายณัฐพล สังฆะบารี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์สุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายตะวัน ชัยจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายทิตภูมิ หาริกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภัทรพล โสภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายสรวิศ สิมมาหลวง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสรัล ปากะบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจิรภัทร์ คันธรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปากะบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทวีสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงเจติยา ศรินันท์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐชยา เกษฎางศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฐนรี นามมนตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงทิพรดา สีหามาตย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๗ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงมาลิสา ปทนนท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงมุฑิตา แจ่มแสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงรัตนกร ปสวฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวราพร บุสบา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงศิริวรรณ คำบุดดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รัตนะเสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงอัชราพร บุญเจิง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายจตุพงศ์ ใจสว่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายนนทพัทธ์ แสงเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพิชิต ภานุรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ เหมะชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายเอกราช ประเมธา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงจิดาภา โคตะเสนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงณัฐวดี ทานะมาตย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงนันชนี เจนทาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงรัชนีกร ปสวฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงค์ดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายเจษฎา วงค์ทองคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ระหา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายณัฐพล ยามะนันท์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายธนาวุฒิ พลเนตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธนาวุฒิ หล้าอุปชา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายนราธรณ์ สีหาวงค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายพิทยาธาร กุลชาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายรัฐนันท์ วงค์เชียงเพ็ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายละไน ไกรจุมพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงกิตติมา ปตะนนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงญาณิศา มิตรรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงธนัชชา พลเนตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงปยะดา ทองเทพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงพิกุล คำสว่าง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นายกชน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงฤทัยรัตน อรพิมพ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุกัญญา บุตรมาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงอัญชนิกา ธีระพล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๘ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวุฒิชัย หิระเดช

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายดุสิต โคตรชมภู

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงชุติภา ยศติวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๓
นางสาวอารียา เสนาพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๔
นางสาวธนาภรณ์ สาลีรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๕
นางสาวอรษา จันทะแจ้ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๖
นายณัฐวุฒิ คันธะรินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๗
นายสุทธิพงษ์ ชัยทองคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๘
นางสาววิรากานต์ เสริมสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพรทิพา คำสว่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายจักรกฤษ์ ติละ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายพีรภัทร บุญชิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายชาญณรงค์ ดีโพธิกลาง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงชลิตา สำราญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพิมนภา อุนนารัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม วัดพระธาตุบังพวน  

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายเตวิช ตันนารัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สารแหวน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงมติกา การะพงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิทองวิทยา

์

วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมสี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ เศษชัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงเทวิกา นครภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายโชติพงค์ พันนารัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทะนันท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายราเชนทร์ ถันชนนาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายสิงหา ภูเกตุ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มานัด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงชลดา ปสวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงณัฐรวี คันธเสน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงทัศนาวลัย สิงหะเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงพรวิภา ปตานนท์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงลลิตา มินะสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุวนันต์ จันก้อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายพิทยะ วิเศษสุนทร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายโชคอนันต์ จันก้อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายธนภัทร น้อยหาวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๒๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายปฏิภาณ จันเทพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายปภังกร นายกชน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายปรเมท ปอมเชียงพิณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายปรินทร ปานิเสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายพลพล จันทร์ดาศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายวุฒิพงค์ ขวัญทองห้าว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายสาโรจน์ โคตรชมภู

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ปตทะนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกันตพร สรพรหม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทรเกษม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนันทะนา จันธิราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปนัดดา พิลาฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงปาริตา โกษารัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงพัชริดา วรรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพิชาภรณ์ นัธที

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงมรกต ดวงราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงรัมภ์รดา ยามะนันท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงศิรภัสสร วงค์คำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี เยียมยศ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ จันทรมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงฤดีมาศ พรหมเทศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงภาวิณี พลรักษา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายนพรัตน์ นาวะบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ วัดโพธิชัยพฤกษ์

์

 

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพิเชษฐ์ แท่นหิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายทรรศน ปญญาสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายเจษฎา นามวงษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชลทิชา ศรีสงคราม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงวิสสุตา โทอาสา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงพัชรพร พลพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสุทธิดา เกตวิยะกัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงวิชญาพร ชาวพงษ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงประกายฟา พุทธลา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายอสมา ชาฎา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายสุรชัย ศิริมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงปนัดดา ลีระบุตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน นาตาล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงอภิชยา รัตนนาวา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงศิริวรรณ นันทะพา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอนุพงษ์ งดสูงเนิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายนพเก้า กมลสิทธุ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายคีตภัทร อินทะนิล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจา สว่างบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายชัยวุฒิ สอนนันท์โท

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายประสิทธิ

์

นิยม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายวีรชล บูรณะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๐
นางสาวกัลยา สุนทองห้าว

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงปริญญา พันธ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายพงศกร พงษ์รัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายสุระนัย บุญณมิตตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอภิญญา พิมสอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรนิภา สีทองหล่อ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอริสา สีสมัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๗
นายจีระศักดิ

์

ฮืนนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา วัดศรีบัวบาน  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายพีรเดช บุญมี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนุชรัตน์ พรมวงศา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กองเกิด

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงอภิชญา จันดี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงกานติมา อวะดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา จันดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายกฤษณะ หาญธงชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอาชัญ ลืออำนาจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายฑนัชชัย วันดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายเดชาธร สัมพันธะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายศุภกร คำภีระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา วัดกุมภประดิษฐ์  

นค ๔๕๖๐/๑๐๖๙
นางสาววรุณยุภา นาเกลือ

๒๙/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงอินธิรา พวงพิลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าบ่อ วัดธรรมคุณ  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงอรวรรณ รินจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงจุฑารัศมิ

์

สมบัติกำไร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงขวัญจิรา เชือจันอรรถ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายฤทธิชัย อิสิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายพรมาดี สุขสำราญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายกอบบุญ คงเอียงชา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงคุนัญญา อัถชน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงธนิฐา ฝงไทยสงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงชุติมา คำมุงคุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนิชานันท์ เดชสัตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุภาพร เข็มขาว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงวิยดา ฉวีเหลือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงสุพัชฌา หมู่ศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงปฏิมา ถินสำราญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ขุนใหญ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายอนันตภูมิ คำสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอภิวรรณ จันทร์แก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงณัชชา บุตรโคตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงนิดานุช วงหาร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงพิยดา น้อยปากดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงเพชรลดา พุ่มเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงวิภาวดี ชัยสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงศศิประภา คำสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

บุญนำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ปนบัวทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอารญา กลันประเสริฐ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายเทวินทร์ เทพแพงตา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายนนทวัฒน์ คอนกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฐติพร ผันกระโทก

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายพิทักษ์ เฉียบแหลม

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายภานุศักดิ

์

ระหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายดุจประทีป กามะพร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายวุฒินันท์ แสงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายครรชิต พรมดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม วัดโนนพระแก้ว  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายศุภมิตร ทองแสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสีฟา โคธิเสน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงมณฑิดา สีงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุธิดา พรมเสนา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงราตรี พรมวงษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงขวัญฤดี แดนนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงพัชราภา กำพระบาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา วัดบึงคชสาร  

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายเฉลิมวงศ์ สิงคีบับภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงคณิตษร วงศ์อ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง วัดผาสุการาม  

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายยุทธพิชัย โชคโสด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายเดชากุล วงโยธา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายวัฒนา ทิพย์สมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายเจษฎาพร หาสอดส่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวัชระ แสงสมร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงอรนุช แก้วแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุธีธิดา มิงขุนทด

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงพลอยชมภู ชนิดชน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุวนันท์ อ่อนกลิง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงภัทรา สร้างสอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายกฤติพงษ์ คะเนนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายกฤติเดช คะเนนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายธนพล สลวยแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายตะวัน โอษาวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายศราวุฒิ คงมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงจันทรัช บทมาตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพศาลอารยกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุนิตา ดวงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ภาษี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงปนัดดา จันที
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา คมขำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงมัชฌิมา พันธุระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๘

นายธีระศักดิ

์

จีนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๓๙

นายพัฒนพงษ์ คำบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๐
นายวรวิทย์ หมืนภักดี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายวานุพันธ์ ทูลฉลอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๒

นายวิชัย สิมาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๓

นายวิชิตชัย จันทร์ศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๔

นางสาวกิตติยา เวินเก่าน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงจิณจุฑา ธรรมวงศา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๖

นางสาวธาริณี สุริวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๗

นางสาวปยะธิดา เมืองพวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๘

นางสาวพิมพิมล อามาตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงวิจิตรา บัวเข็ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอรพินท์ ขุนใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๑

นางสาวอารียา คำเมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๒

นางสาวศศิธร สร้างสอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงวิศรา ดุพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๔

นางสาวทักษอร พูลแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายบัญธันวา คำภูมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงมินตรา พิมสอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายพงศธร แย้มศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายอัครพล บุญผ่องศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายธีรพงษ์ ศรีอ้วน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายวิศวกร คุณความดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโมง วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงสุชาลินี เสนาธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาสักวิทยา วัดศรีชมภูองค์ตือ

้

 

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เรียงสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์อ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำพรมมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร วันดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายนิธิศ สีหาชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายบดินทร์ อินทร์ปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายรัฐพงษ์ กำเนิดเกิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอธิวัฒน์ บัวพันลือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงกรกนก สุพิพัฒน์โมลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงกิงกนก

่

เทียงภักดิ

่ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงเกนหลง สีประสม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงทิพนภา นามวงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงวิภาดา วัลลิลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไตรเลิศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายวันชาติ ลำเฟอย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงสุภาพร นะชิโต
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา ณ เสรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกคอน วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๐
นายณัฐเดช วงศ์บุตร

๑๙/๓/๒๕๑๘
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

จอมนาง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๑

นางสาวสุธาริณี ไชยศิริ
๑๖/๒/๒๕๒๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

จอมนาง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงพิมพรรณ พูลทวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงดาราณี ครูแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงเอมิกา ครูแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงจิรพัชร โสมโยธี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงปยธิดา บุญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงปรินทร สุกทน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงศศิฉาย ไชมะโย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงกวิสรา แซ่เถา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงทัศพร งามละออ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงปยะดา ธีระคุณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายเจษฎาพันธ์ คัสกรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงอารียา รจนาสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฝายเทศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงกุญธิดา อัคขะเศษฐัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงเศรษฐพร ไชยวิเศษ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา มาตรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวาสิตา คตภูธร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงพรรณิภา หาญธงชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงนิชาพัชร ศรีคำมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา ชนะหาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายอัครพล ชาดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๓
นางสาวกนกอร นันทะเสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๔
นางสาวสงกรานต์ หาญภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๕
นางสาวพัชราภา บุญประคม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๖
นายพงษ์พิษณุชัย สิงห์กัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๗
นางสาวกรรณิการ์ ไขศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๘
นางสาวอนีตา ชัยรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา แก้วมาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๐
นางสาวชลธิชา หมืนขัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๑
นางสาวเพชรพลอย จรัญพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๒

นางสาวอภิสมัย ศรีกงพาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๓

นางสาวรักษิณา เถารักตระกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๔

นายชินวุฒิ อังคะพนมไพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๕ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๕

นายภูวนาท บุญปก
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๖

นายสุรศักดิ

์

นามวิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๗

นางสาวธมนวรรณ ดำรงฉายายน
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๘
นางสาวบุษบาวรรณ จันดาสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๑๙

นางสาวราตรี ทิพวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นางสาวกฤษติยาพร ครังยวด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงชลิตา ชาวชายโขง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๒

นางสาวณัฐกฤตา แก้วมณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๓

นายศุภฤกษ์ ไชยนัด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๔

นายธนดล การาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๕

นายอภิมุข มรรคณา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๖

นางสาวสุภาพร ผลละมุด
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๗

นางสาวอรญา เทรักษ์ษี
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๘

นางสาวกัลยาพร ชิยางคะบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๒๙

นางสาวกัลยรัตน์ เขียวขำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๐
นางสาวอัจฉรา เจริญภูมิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๑

นางสาวสุนิสา เรียงทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๒

นางสาวสุวดี สมบูรณ์ผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๓

นายอมรเทพ จันทรขันตี
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๔

นางสาวสิริมา จิตตรีรมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๕

นางสาวเกษร เสนสนาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นางสาวลัดดาพรรณ บัวหอม

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๗

นางสาวกัลยา บุบผาสังข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๘

นางสาวจิราภา ทองแปน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๓๙

นางสาวนัทรียา หมืนแร่

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๐
นางสาวพิชชานุช ภูเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๑

นางสาวศิรินญา ใจซือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๒

นางสาวสุมินทรา ขนุนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๓

นางสาววรวรรณ์ จันทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๔

นางสาวนันท์นภัส แซ่ตัน

๊

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๕

นางสาวพรไพลิน เสาะแสวง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๖

นายณัฐพงศ์ ขันติวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๗

นางสาวอัญชลี ไกรยฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๘

นางสาวสุทัตตา แซ่สง
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๔๙

นายลักษนัย แก่นนาคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๐
นางสาวดาณิมา ตุดตะเวช

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๑

นายศรันย์ จิตนาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๒

นางสาวปรางทิพย์ ประจวบสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๓

นายรณภพ วงศ์ตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๔

นายเกียรติศักดิ

์

โยธะวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๕

นายพงศยา ศาลโพธิคา

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๖

นางสาวจิดาภา ทองแปน
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 วัดจอมทอง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๗

นางชติมาพร จันทำมา ๒๐/๘/๒๕๐๒ กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๘

นายนรินทร์ วงษ์ชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพนพิสัย วัดจอมนาง  

นค ๔๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายปณณทัต บุตรศรีทัศน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายชายชาญ อาจอักษร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ พลทะรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พลทะรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายเอกพล คำภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงปาริศา ปจฉิมบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงสุชา พิสัยสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงพีรดา รอดบุญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงกชกร ประเทศสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดนวติตถาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายวีระภาพ รูปสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงอภัสนันท์ แซ่ลี

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี วัดบ้านโนนฤาษี  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายกิตตินันท์ สุวรรณรอด

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายต่อธวัตร์ บัวบาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายธาวิน ชนูนันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงกาญจนา สว่างสุข
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงจรินญา สมบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงพัชราภา บัวคอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงศรีวราภรณ์ อินทพาษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงสุนิศา ศิลาคม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายวิชาญ อำนวยการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายประหยัด ดีขัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปาริตา พรมภักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงเปรมวดี ศรีสร้างคอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ บุญการี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายปรมินทร์ ศรีษาคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายอนันตชัย หาวุฒิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวยศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงจิระนันท์ ชินวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ชาวยศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงธีรดา สุกรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงธีรพร ชาวยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงธีรพรรณ ชาวยศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงพนิดา อุประ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงเมฆขลา คำใบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงรัตนากร บุญทน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงลำพึง ภูทัด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณ์ไกรศร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายพชรพน จันทะศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงจินตนา พิชัยปญหา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงพนิดา ศรีเผลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายวิสสุตา ชาวยศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงญาณิกา ร่วมจิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงวิไลพร บรรณารักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาวยศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงนิราวรรณ์ ชาวยศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร รักษานนท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงนิลภัส ชาวยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงศศิตา ชาวยศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงวันนิภา บุญเข็ม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงพาฝน ชาวยศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงแพรวา พันลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา น้อยยะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาวยศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาวยศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงขวัญจิต หล้าคอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงกฤติยา ศรีเผลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชาวยศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๖

นางสาวขวัญใจ จันทะนิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงมนต์นภา สุกรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงเมธปยา มุ่งงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศักเหลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงคัทรียา ศรีตาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงมัทติกา สุกรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาวยศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงจรัญญา ปงคะบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงพิยะดา สีต่างคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอัว

้

วัดคุยลุมพุก  

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายพันธกานต์ พาจำปา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายทิตวัชชัย ดวงอาสงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงชุติมา ทองภูมิเดือน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงภัครมัย ทองเดือ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงวันวิสา ธรรมปะละ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงปญญาพร หุ่นทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงศวรรยา เสนสาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ขัติยะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงลูกแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงพัชริดา ออระศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงธันวารัตน์ สุขแม้น
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำอุดม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงนันทิชา บุญโท
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงนิตธิวดี จันทะเขต
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงนภาพร ดาแพง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงอนุธิดา จุนกระโทก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายธาดา สีหามาตย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายณัฐพล อยู่ยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายฤทธิไกร มหามาตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผันนะรา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายภัทรพล ศรีสามารถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ โสดาวิชิต
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายณัฐพล ผดุงพวก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงกิงนภา

่

บุญไชยดุ้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โล่ห์คำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงพนิดา วงษาราช

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวนัดดา วงค์คำราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงพัชรา โคตรสงคราม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงพรนภา บรรจง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงปนัดดา อุดมศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๓๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงสุนิสา สุพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงปนัดดา เบียคำภา

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์ผา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายพรสวรรค์ ศรีโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายมานุเดช มาตรา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายวิเชษฐา ชาไชย

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายไตรภพ สมบัติจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายมงคล กระลาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายวรรธนะ โยธาทิพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายพลกฤษ์ ดอกบัว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายศาสตร์ตรา แถวโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายภูมิรพี สายสิงห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ กลางนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายอนุชา แสนทิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงแพรวา เรือนพิศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงวริศรา ชะอุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงณัฐริกา ทองรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงกัลยา เพ็งอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงสาวิตรี แล่กระสิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวรัญญา สังฆพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงพรชิตา โสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงกัญญานุช วิเศษสุด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงนารีนุช วิเศษสุด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายรพีภัทร ศรีสถาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายศุภัชชัย ทักศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงแววตา วังพิมูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงปฐวีกาญ นกต่อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บุตตะวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงจิตรสุดา ประเสริฐสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงเมืองพุก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์โพธิพันธ์

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ไชยราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสรินประภา ชายสา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายเดชบดินทร์ โยธะการี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงอริสา วังพิมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงยุวดี ขันโททอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สีอินคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายรุ่งตะวัน คำเหนือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงจินตนา นางาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายปยะ ภักดิวาป

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ธงไพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พุทธรักษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงนิภาพร ไผ่โสภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงปยะดา กำเนิดศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงรัชนี เรไร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงรัตติยา โคตธาดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสิรินันท์ แย้มประโคน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา นาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายวุฒิชัย พังทุย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายอนวรรษ ชายสา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายอาคม ดึทานิล

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอาทิตย์ ทองสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกุสุมา เนาว์ประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงจิณตณา อุตรธร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงนัฐมล คำดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงนิศาชล สอนคำหาร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงปณิดา พิมดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงศุภาวี พรมวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงอัญชลี มิเถาวัลย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุวรรณบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายธวัชชัย บางสำรวจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงกนกพร สายบุญขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงกมลชนก โยธาตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงจินตภา คำภาชีพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รอบรู้
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงชัชชลัยย์ สุขเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัทรา ชัยสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงจริญญา ราชชุยแสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายชินวัตร พรมโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายเธียรวิทย์ บำรุงเอือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายพุฒิกร พันธ์จำปา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายเอกราช สิงห์นารายณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แสนเสนยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงลลิตา พรมรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงศิริพร ต้อนโสกี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสิริญญา ละชินลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

คุณทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงอภิญญา ทองนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เนืองโคตะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงศิรานุช มาตรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายอัตพล วงศ์ดียิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณทา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงผกามาศ กิติราษฎร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ อ่อนละมุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายกรวิทย์ ว.ศิริ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายกฤษฎา สุระแสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายกอบกิจ ยาวะระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีธงชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายจิรายุทธ แสนประสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายเจษณรงค์ เหล่าพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายธนทรัพย์ พลหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายประณต มาตรา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อ่อนละมุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายภัสกร เพียชิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ กรไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกานดา สุ่มงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงจันทร์กนก ภูกิงเดือน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงจิตติญา ศรีหาโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงนัยนา กองทุ่งมน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงยลดา ศรีสามารถ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำเมรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงวนิดา สมบูรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ นันเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงศศิธร วงละคร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายเจษฏากรณ์ โสพลพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธีรพงษ์ แก้วพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายพลวิสา เปอเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงจิรภาวรรณ สร้อยสาวะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงศวรรยา นาถมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงสุธามณี หมันมี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชโย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยังยืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายวิชิต หมู่วิเศษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายโชคดี หลงสวนจิต
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ปะกิราเค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายทิวา พาจำปา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายนรัตน์ โคตเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายศรัณย์ ศิริกัญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายศักรินทร์ มูลเพ็ญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายสิรวิชญ์ เค้พวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายอนุชา สินทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายอานันทร อ้วนแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายอิทธิพล ทรัพย์พงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายอิสราพงษ์ เมืองทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรจักร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงจิราพรรณ เดชกุมมาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงชลธิชา มะณีสวาท
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา คำอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงณัฐภรณ์ คำบอล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงทับทิม แก้วเกิดมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงนนทิชา สิงห์สุพรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงประภาภัทร จันท์พันแจ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงปยะธิดา ชรินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงผไทมาศ หลานวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพรพิภัทร ภานะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สนสวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงวาริน แก้วเกิดมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงวิภาดา วาจารัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๔

นางสาวศศิกานต์ สีชานิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงศศิธร แสนละคร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงศิริพร เลิศศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงศุภมาส มูลจิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงสุรีย์ นามสุขี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายไก่เงิน หาฝายเหนือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายชัยชนะ เยก้อนทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายณัฐดนัย แซ่กู่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายณัฐพล แซ่กู่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายดานุพร งัดสมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธนภูมิ มะณีแสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายปฏิภาณ โพนธาตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายภัทรชัย ทองมี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ เหล่าเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายอานนท์ สิงห์วงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงกุลยา เบียคำภา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูวอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงนุชนาถ นาหัวหิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงพัชราภา สีโนย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สงสีโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ กลินขจร

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงศุภษร พลเยียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงสุตาภัทร มณีเทพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงสุริพร ภูหาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอินทิรา จำรัสจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๑

นายไชยรัตน์ โคตรรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงปณิตา ศรีมันตะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ด้วงเคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงชลิตา ตรีวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายศุภกร คำปญญา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงวิภาดา อ่อนพฤษภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุภัคคภัทร โยธะการี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ธงหาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์จันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงนัจกร จิตรติราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายนาวิน โพธิเลิง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงภาณุมาศ สาฤาษี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๓

นายธเนศ ประสพศืลป
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๔

นางสาววรินทร์ดา โพสาสิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงสกุลรัตนา ประเต
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๖

นางสาววิริยา สังฆพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวณปภัช ดวงอาสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงบุษบา นิระวุฒิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๓๙

นางสาวรัชชิตา สมศรีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาววิภารัตน์ นนท์สุรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๑

นางสาวสุกัญญา รัตนหน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๒

นายสหบดี ทองสะอาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๓

นางสาววิไลภรณ์ โคมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๔

นางสาวนฤมล อะโน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงอารียา อามาตรสมบัติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงภัสรา มะกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงรัชนีกร ระดาฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงนริศรา ภูงามเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๔๙

นางสาววิลาวัลย์ นาทองลาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๐
นางสาวสมฤดี โพธิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายณัฐพร โสดทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายธีระพงษ์ วะณาไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๓

นางสาวลูกนำ พุ้ยทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงสุดาพร ทองรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายวายุ เสน่ห์ดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๖

นายดนุนัย บัวคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๗

นายทรงวุฒิ พลเยียม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๘

นางสาวนภัสรา ศรีกานชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงนฤมล สิทธิวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงประนิดา ธรรมวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๑

นายรัตธภูมิ ฝายขาว
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๒

นายศุภมงคล คุ้มทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๓

นางสาวอาทิตยา แก้ววงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงสุวรนันท์ หล้าอินตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๕

นางสาวศิรินทิพย์ ปองแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๖

นางสาวสุดารัตน์ บุตตะวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงผกาวรรณ ทองตัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๘

นายพีระพัฒน์ เก่งสาริการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๖๙

นายชาคริต คำวิจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๑

นายธีรโชติ โลกธาตุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๒

นายธีรศักดิ

์

โตสงคราม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๓

นางสาวอริสา สุวรรณเพชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๔

นางสาววีรดา สารมานิตย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๕

นายพิทักษ์ภูมิ คงประพัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๖

นางสาวธิดารัตน์ บุตรพรมมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๗

นายสุขสันต์ ทบแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๘

นางสาวสุปราณี วิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๗๙

นายวินัย ทายุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๐
นางสาววิจิตรา พระโพธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๑

นางสาวประวีณา หมอเก่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๒

นางสาวนฤมล เดชทะสอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซิมพิทยาคม วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ประเสริฐสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงประภัสสร ตุลามาตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทะนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงปนัดดา วงนวนตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายจิรพล เสือแสงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายเจตนิพัทร์ ชาติเน้ย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะชำนิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายเทวินทร์ พานสมัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายธนชาติ ศรีกัญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายธนพนธ์ วงศ์สุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายพิชิตชัย แสงจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายพีรพัส ลาละคร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายพีรภัทร ผาจวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายรักษกร เบนอาหวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประมาพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงเบญจนี ศรีสมวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิกมล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงมิตรจิตดา จอมจอหอ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงมิตรจิตตา จอมจอหอ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงเย็นจิตร บุตรดาเพศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายพิชุตม์ ประกังลำภู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา เค้าดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงตะวัน สิมสา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายกล้าณรงค์ พรมภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายคมสันต์ พันธ์ดง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายวิโรจน์ ปดคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ หมันจิตร

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงพรรณรวี กรีดกราย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงปทุมมา สุขรมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงประการัง ศรีสมวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กึงประชา

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงพัชรินดา เสมอสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงวิลัยพร ดาวยัญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายประดิษฐ์ ผาด่านแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายเอกภพ เหล็กกล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงอติมา ดอนบ้านเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงศิรินันท์ โพธิศรีขาม

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ ขานทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงสุนิษา โพธิสุทธิ

์ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงกชกร สีผาแหย่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงกฤติยา นะคงดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โล้ลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงIณภัชชา บุญอภัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายธนวันต์ สกุลบุษกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายศรายุทธ สุพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร ชัยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนุชนาศ พลพิมาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายวศิน เบ้าประทุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงศศิพร สุวะพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ นครศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๔

นายอภิรักษ์ เสียงบุญ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประกอบแจ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายคณากร แก้วกัลยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายคณาวุฒิ แก้วกัลยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายวินัย พลชารี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายเกริกไกร ชารีเปรียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายกฤษณกร ศรีสม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายก้องหล้า สีสาณาราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงศศิประภา อักษรพิมพ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงพัชลิดา ศรีสร้างคอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงไพรลิน เชือคำเพ็ง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีหาแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายปญญา สีชุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายเชาวนนท์ พันธ์น้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายจักรินทร์ พินะพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายกิตติพันธ์ มงคล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายอิทธิพล ขันอาษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายพณิชพล นารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หล้าชน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงธนพรรณ สุขเสริม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงนุชวรา มิสีดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงศศิโสม หอมเย็น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงมุธิตา บูราณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงนำริน สุพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายมงคลศิริ วงศ์อนุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธคุณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายศุภชัย แสนทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัว วัดท่าลีศรีสะอาด

่

 

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๒

นางสาวกานดา รสโสดา
๑๘/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านคำจำปา วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายจิตติพล โยธะวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายวีรพล วังหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายธนกร เสวิคาน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถาวร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาวะโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ หาฝายเหนือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงอรไพลิน สูงสุด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงศศิวรรณ หาฝายเหนือ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงปยะพร ลำไยโสภิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ ตุ่ยไธสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงอรพิน โพธิจุมพล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ แน่นอุดร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายภาสวีร์ เครือสุคนธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หินกอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงเจนสุดา ปองคำบง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล หล้าอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงพิชชาภา มัธปะโม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรดีสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงนันธิดา พวงบุบผา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงวันนา เหนือโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงณรินทิรา พวงนะที
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายปฏิภาณ คุยลำเจียม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายกรรชัย เจริญยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายปรีชานนท์ โพธิจุมพล

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ โคตะอิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายเอกบุรุษ จิตรแสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายนวพล เทพศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีบุญเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงปานตะวัน ชุดชอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงทยิดา สิงห์ภูกัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงนันทพร เสียวสีทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงอภิญญา พิมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงจินตรา จูมฟอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายนัทธพงษ์ นามสุโน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายคฑาวุธ ทองศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายจิระวัฒน์ บุญจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายชัยณรงค์ แสงเงิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายอรรถมาตร พลหงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายพลพล มูลลือ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายวิชิตชัย จำปหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายธนคุณ ชมเขา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๔๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายเจษฎา แววศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หลังโนนโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอนุพร ชินทะวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา วอนชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงอรอุมา สาเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงภัสดา เสนาภักดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงวรรณิภา จูมฟอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงชาลินี เหนือโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายรัฐพล ชามลตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงพรภิรมย์ โชติรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายนครินทร์ แสนแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายธีรภัทร ทัศวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตร์ แก้วกัลยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ ปองคำบง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายศักดิชัย

์

คำสมัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายวรเชษ สาธร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายสุภากร สวนมอญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายพงษกร ธุระพระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงจิรชญา พลเยียม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงกมลชนก พุทธคุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ พลเรืองเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายพรศิริ บุญวัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายภูวนาท หวานจริง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายณัชพล สีหนาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายจักรี สีส่วน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายอภินันทร์ คำมณีจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา รูปพรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงภัทรวดี หาริกัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงอรุณวิภา แก้วมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงสุปรียา พวงนะที
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี ทุมสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายสุพจน์ นรสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ พวงหล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายศุภกร เจริญไว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๐ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงนิติยา ผิวแดง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
พลหงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายนพกร โพธิทองดี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายอดิศร ศรีบัวโรย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ภาษาพร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงพิจิตรา ชุมชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายอนันต์ ปองคำสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนหนองหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงอลิสา พวงนะที
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชามนตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายรชานนท์ บุญเลิศล้น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงศุภสุตา คำเรืองโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิยาราม  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายสันดุษิต ลิวยอดคีรี

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา ประชุมสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทัน วัดโพนสัน  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายสถาพร พรมริมโขง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงนิติยา ภูมีเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หนองพร้าว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สิทธิเมืองคุณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายชาญณรงค์ ภุมรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวิทวัส สุทธภักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายอานัด จันทร์สวาท
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงปาลิตา พรมศร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงชลธิชา เกตสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายเพชรตะวัน สีหานอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายยสินทร รู้พูด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ชาดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงดรุณี ชาวพ่อค้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายปฐมพงศ์ ฮาดสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายอนวัทย์ ลีบาง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงกุลสตรี
เพชรมุกดาศิริกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิมมาจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

พจทะวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สินลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายชัชวาลย์ นาโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายนิติพน นาโสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายพรคมศักดิ

์

ศรีทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ ดวงคำรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายวรรณลพ ไวยวรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงนันธิชา ยาตุนุเคราะห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงประวิณา ไชยแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ ย่อมพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงปยวรรณ ทองคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ธีระสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงพัชรพร พะตะวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี มะลิโค
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงสร้อยมณี ยศหนองทุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สิงปดสา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันมะโน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงอินทิรา บุราณเดช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงชนิษฐา ใหญ่คำโพด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายณัฐพล จันทนารี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงทิศารัตน์ แก้วอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงปริญญา ทองเพชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ จำป
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงอัญชลิกา ปตตะนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายภาคิน ชนูนันท์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายโภคิม กวนหลวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงฐาปนี ใจดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายวีรภาพ วงษากิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายทินกร พินโฮง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายศุภพล ทอดภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ผาลึกฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงวาริศรา จอมศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา ครรทักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงนันธิตา ครรทักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงชลริสา แสงทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา ดวงภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงรวงข้าว ปานทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงเชาวณี ศรีอุดม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงปทมากาล โสภารักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา โสภารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงสโรชา ดวงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงธิดาวัลย์ ฆ้องลา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทะศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงเกร็ดมณี ชนขิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายภูธเนศ ชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายณัฐพล หาญพังงู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายนพรัตน์ รัตนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงเลิศลำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายปฏิพัฒน์ แสนตุ้มทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริภูวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงประกายมุก เรวัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงพิชญา เจือจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไตรทิพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงศิริพร หัดขุนทด
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงอินทราณี วันสิงสู่
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงนณิศรา อุดคำดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ ผ่านแสนเสาร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธนที ชมภู

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายสิทธิพล คันธสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายสิริชัย พระราช
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายณัฏภูมิ โคตรภูเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายชัชวาลย์ แก้วพลัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกาหลง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายธนวันต์ โคตรพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุวรรณรอด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายณัฐพล ธนาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายจิรพันธ์ ทะนาพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงบุญญพร อ่างคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงนงคราญ ไนย์กระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงประกายมุก อาจอินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงเมษา ไวยวรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงอรพิณ จักรพิมพ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายจตุรวิทย์ บุญมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายศุภวัทน์ ศิลาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายวุฒิไกร มนตรีนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายปรมินทร์ ผลมีบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายสิฐธิชัย อินธิราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายสุจินดา สิทธิเสนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสนมนตรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ นพเก้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณบล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายคณนาถ ชนูนันท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายภูริณัฐ ทองริด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงนันทิพร กองทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงกนกพร โพนสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงอรณภา เมฆมนต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงนัฐดาภรณ์ บวรศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมณีรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายอนุชา หมืนมะโรง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายวิชาญชัย วงศ์ชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายเด่นชัย ฝายเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงณัฐพร มีละถาโก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงจิรพรรณ โอตาคาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายธนภัทร หยังดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายนัฐภูมิ ช้างนำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายสุวิตต์พงษ์ สุพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายธนทัต ธนูนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายพัชรพล ไวยวรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายศุภากร ธีระสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายซันดี

้

ชัยรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวิมลณัฐ แพนชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงจิระภัทร แสงกล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงพลอยชมภู เลิศและ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงฟาใส ชินชาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหนัง วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายธนพงษ์ พรมศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายกฤตวิทย์ คำฉำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๔ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ประจันนวล

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายนิธิวัฒน์ สุวรรณรอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายอัครพล นาเจิมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายอนันต์ ศิลาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เวชสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายเจษฎา บุญศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายวีรชัย ระถาวะนิด
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

วันเทาแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายพงศธร บุญเลิศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญอภัย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงจรรยาพร สนเพ็ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงศุภวดี ฆ้องลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา กับบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงพร่างนภา อินธิจักร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงจันสุดา นนท์วิชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา บุญทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณรอด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงอรนุช ศรีสุขจิตร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายมนตรี ศิลาคม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายกฤษฎา แพงสุดโท

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ ราชไมตรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายพงศพัศ โพธิทอง

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธเนศ สุริสา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายรุ่งฤทธิไกร ไชยตะมาตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ กะตะศิลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ กาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวรรณรบ สุคุณพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายนนทพันธุ์ พิมพา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายศรนรินทร์ ดอนเกิด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายจิรายุ นะที
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงอธิตยา งามประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงอนุธิดา โพนสร้างแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงรินรดา ศาลาคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรราช
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กับบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันนาขา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงรสริน สีดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายบุรัสกร ภิญโญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายอิทธิพล ผ่านพิเคราะห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ พิทักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายอรรถกร เหลาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายกมลวิทย์ ทองใบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายกิตฐิพงษ์ จู่มา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงไอรดา ละคร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายนพวิชัย ชนูนันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายภาณุวัตร อ่อนคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงนีรนุช คำหงษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงปยะนันท์ จันทร์สา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายศิรกานต์ ชานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงสาวิกา มาตย์โค้ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายมนษกร สังคมกำแหง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงเยาวภา นวลแดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พุทธิชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายพิศาล พิลาวัลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงณภัทรา เจริญภัทราวุฒิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงจันทปกา อัศจรรย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงนาราศิริ แก้วสัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงกุสุมา ระวิวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ นัดทะยาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายปฏิภาณ ฟาร่มขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจซือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายธีรภัทร พลหาญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๖

นายรัชชานนท์ ปรากิระณะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โทรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๘

นางสาวนลิตา เศรษฐบุบผา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

นค ๔๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำจันทร์วงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย วัดสมุหนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ สีใส

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายบริพัตร ลีตี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายอนุวัตน์ บานเย็น
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายอติเทพ มลศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงอรทัย ศิริธร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงสุวรรณพร เสริฐกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงจันจิรา มุตตะสัตย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงวิชุดา สีแก้วต่างวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ พัดโท
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บาลลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงนุชรินทร์ ต่างโอฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา เทศขำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงดาวฐิติ พิสัยพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายกนกพล ศรีสุธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำภูมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ดำรงค์ชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายพิจักษณ์ ดาดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

เคณาภูมิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายเมฆ สีสวยหูต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายสุมิตร สีมืด

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายสุรพล หัสดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายอนุพงษ์ เหล่ากิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุระการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายวรจักร์ อินทรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา เมยดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงวรรณา เหลาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงวิลาวัณ ศรีจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงศรีเสาวณีย์ คำภูมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงสายใย ขนาดกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอรญา บุญวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ ผาชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงแพรวา ผลลิมสุขสันติ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

สุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายธงชัย สีแก้วต่างวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายพีรพล ศรีจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายภูวดล สุพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงเขมิกา ศรีวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา สินที
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงญาณิศา จันทะเทพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงทรรศิกา ประทุมมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงปตถวรรณ์ ผ่านคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงมานิตา บัววัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงวนิดา ศรีแก้วต่างวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงศรีสุดา ต่างโอษฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงสมใจ ปานคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีษาคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๗

นายเกียรติศักดิ

์

สุกรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๘

นายยุทธพิชัย เหลาทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายวัชรากรณ์ วงสาสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๐
นางสาวจิตรลดา พันลำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวจิรนันท์ ผาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงนันทิดา จันทะสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๓
นางสาวปยธิดา โหตะรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๔
นางสาวศิรินภา คำแพทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๕
นางสาวสุภัทรา สุวรรณรอด

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอรีสา ศิลาคม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงอารียา บัวผาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๘
นายรณฤทธิ

์

ต่างสี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๐๙
นายสมจิตร เขตเขว้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๐
นายเอกพจน์ สอนเครือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๑
นางสาวญาณี ชาวยศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๒
นางสาวณันธิดา ต่างโอฐ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๓
นางสาวเพ็ญศิริ ศรีแก้วต่างวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๔
นางสาววิมาลา ศรีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๕
นายนุกรณ์ สำราญชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ เนืองไชยศ

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๗
นางสาวศรีสุดา โสภา

๒๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๘
นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา

๒๖/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๑๙
นางสาวอนุสรา ภิรมย์

๓/๑๒/๒๕๓๒
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๐
นายอภิวัตร์ มีศรี

๐๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๑
นายเสกสรรค์ คำเมืองแพน

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ วัดเจริญผล  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวิฐีทัช คันธจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายธนดล ผาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายสาริน มุตตะสัตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอดิเทพ หอมดวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกนิษฐา ผาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงจันทร์ญากร บรรณารักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจิราพัชร ศรีเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงดวงฤดี คำมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงธิญารัตน์ ปาระมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ผาทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงบุษรา มหาฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงพรรณนารา หวันเสนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงภควคีตา คล้อยจันทึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงรัตนา วงค์หาริมาตย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงศิรินยา ศรีวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงสุกานดา เคณาภูมิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุวิชาดา ยวนใจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอภิสรา เทวดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสิรินทรา จันทรศุภวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายอาคม มึกสันเทียะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ ผาทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สิริเปยมสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายประพันธ์ เวินชุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายกัมปนาท โต้เพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายจักรภพ นำใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายสุธาสินธุ์ สุขรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงศิรินทา ผาทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุกัลยา ชาวยศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอนุภา ผาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายสุตนันต์ รักษาภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงอาด วัดสมสะอาด  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ วันทาดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายชัชวาล ชำนินอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ ภูศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๕๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายธันวา นาคอินแจ้ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายธนพล สาธุการ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายจิตติชัย หัสกรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกาญจนา จันทะผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ วัดจันทราวาส  

นค ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธีรเดช ปรึกษาจังหรีด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายอธิชาติ ชาวค้อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายพงศ์ปณต กองแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ กิงดา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายมนัสชนก แสนจันแดง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงธัญญธร ศรีหาฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายกิตติภัทร์ สมนึก

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายปเตอร์ ควินน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

บุญเรืองเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงณัฐวดี โมหิรัญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงชนกนันท์ จำปาสิม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทวัณณ์โสภณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวิริยาพร จันทะราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงแพรชมพู จันทาคีรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงปณฑิตา อยู่เย็น

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพาทินธิดา รำงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธุวานนท์ สารศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธนภัทร ศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปาระเก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงศศิวรรณ พงษ์สุพรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายอิฐสเรศ ศรีปาน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายภูวิภพ วาดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปาลิตา แก้วสาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงชุติมา ทิพย์สุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงกชกร จันทร์แจ้ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายจักรภพ มูลวงศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสิรภพ พิชิตชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายรัชนาท นามสมบัติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายวัชรพงศ์ จันทาคีรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายกรภพ มณีรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ หนันคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เทวงศา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทาชัยภูมิ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายชนะศึก สุขพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พงษ์สุพรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายวัฒนา ทองคนทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงรัตติกาล นาชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายวางติพงศ์ หนูเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายปรัชญา สุราษฎร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงณัฐพร ทุมคำมี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายนรบดี ประเสริฐสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุชาดา กุลสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงศิรินทรา โพธิโชติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงประภาศิริ วาระสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปติณญา เมืองเลน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หาญเทศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๖
นายธิติวุฒิ ใหลน

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๗
นางสาวจิราพัชร คำปน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๘
นายเกรียงศักดิ

์

หิรัญศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๐๙
นายศุภชัย จอมสวรรค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงจิราภา ประศรีทะโก

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงวริศรา แก้วจันทา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๒

นางสาวกศิญา ถาราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๓

นางสาวขัติยานี ห่อศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๔

นางสาวกัณฐิกา เหลาวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๕

นางสาวครีม ตาบรรทม
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๖

นายดุสิต ผิวนวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๗

นายธวัท สีช่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๘

นายบุญญฤทธิ

์

ปุนนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๑๙

นายศุภชัย จำปาทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวสุพรรษา ไชยศล

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๑

นางสาวอาทิตยา ญวนเหนือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๒

นายธีรภัทร โพธิสว่าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๓

นางสาวสุทธิดา เมืองซอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๔

นางสาวอังศุมา ตุลาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๕ นางสาวเบญจมาภรณ์
บุญเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๖

นายพลวัต แสงระยับ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๗

นายวีระศักดิ

์

ปานพิมพ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๘

นายชนะชัย ชมภูจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๒๙

นายพัชรพล หน่อคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๐
นางสาวกุลธิดา หัสกรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๑

นางสาวดารัตน์ นิลทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๒

นางสาวพัชราภรณ์ มาลัยทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๓
นางสาวอรอุมารินทร์ บุญเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๔

นางสาวดารารัตน์ ปาละบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๕

นางสาวมะลิวรรณ เทวงศา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๖

นางสาวโรสมาลี พิมพ์โยธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๗

นางสาวสุดใจ จันที
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๘

นางสาวสุทธิดา เทวงศา
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๓๙

นางสาวอาทิตยา อุตมะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๐
นางสาวขนิษฐา ธรรมวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๑

นางสาวพิชญา เดชม้าว
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานพร้าว วัดธาตุดำ  

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายเจษฎา รู้หลัก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หมันดี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กระจ่างจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายมรรษธร นิลดาศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วพิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุขชัยสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายเจษฎา ตุนก่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดโพธิศรีวนาราม

์

 

นค ๔๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายยงยุทธ ศรีวิลาศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายชัชรินทร์ สุพร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายณัฐวัตร สาระคุณ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายไตรภพ เพียเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ จำปากุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายรุ่งกวิน สมสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

นามประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายจิรายุ ดาวเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายนฤเบศร์ สอาดนาดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายเชา ชนะสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายพิชุตม์ กำสุนทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายอิทธิพล รัตนติสร้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงรัตติยา แดนเขต
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงชาลิสา ภิญญโภชน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพัชภิรมย์ ผาสุราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงสุนารี จันทร์เหลือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงนัธมน คำสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงพรสิริ ประทุมมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงศรุษตา คลังทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงธิตาภรณ์ อินทร์จันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงนภาภิรมย์ วังพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายนนธรี ประสียา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้ววิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายวีระพงค์ สิงห์ทิศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายปริวัฒน์ ขัสนัต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายปรเมศ ขัสนัต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงหฤทัย บุญสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงธาราวรรณ ดาวเรือง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีศิลป
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายศิริวัฒน์ โลหะปาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายกฤตเมธ จำปาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรเรือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๑

นางจีราพร เชษฐบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๒

นางนฤมล เบญจมาศ
๑๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๓

นางสาวนิชาภา เสนาวัง

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๔

นางนิภาวรรณ คำมุงคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๕

นางพันทิพา โทสาลี
๑๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๖

นางสาวรุจิรา เสลานนท์
๑/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนนิคมเจริญชัย วัดเจริญชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายกฤตภัค อาษาสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายณัฐพล บุญคำภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายพัทธนันท์ พรมแพงดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายอัครพล จันทร์ดัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายเมธี อินทรักษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ภวภูตานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงนภัสสร เขียวสวาท
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ชิดหนองคล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๓ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายจิรเดช ทรงธรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงศิวพร ชมภูสาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงอัญชิสา ลูกเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงสุพรรณี ดีแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ กัวเสถียร

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายชัยพร ทดเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายทศพิธ พันธชาลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์คำหาญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายฌานวัฒน์ วงศ์สง่า

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายสหรัฐ กิระพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงวิลาวัลย์ คอยพุด

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์สง่า

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายจักรพันธ์ ธงชัยธีรเดช

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายธนาพล จำนงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายวิศรุต ศรีพระราม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สงวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายวรรณเฉลิม จอมทิพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายนัฐพล กุลซือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายไกรสร สีหาราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายศรัณย์ ยอดซือ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายเมธี โกฏน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายวสันต์ จันทรสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๗

นายปรีชา ไชยดี
๑๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายคุณภัทร บานจบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายมงคล ขันธวุช
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงธัญชนก ชูคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงธัญจิรา บิลโภชน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงวรกมล ฐานะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงสิรินดา ทาบุญมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา สีโลนตุ้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปานจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายณัฐธร ขันแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายทวีทรัพย์ ธนโชติฤชุวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายธนยศ พรมสุมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายวีรภัทร ฐานะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายสรศักดิ

์

พลขำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายสุริยา ประเสริฐสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงนำฝน สาพรเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงนิวนิติกุล ชำนาญเอือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้อน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงปริวันท์ ภูนุภา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงสาวินี คาวี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ลีสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง

วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายวรโชติ ทององค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายศาศวัต หมืนโรจน์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงฐิตินาถ ดวลลี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงชญานิศ จ่าโน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายธงชัย ปตถาไม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ แสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายปยะ หิงไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายศรัญู ก๋าวิต๊ะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงแคทกริยา ปดถามัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายภากร วิลามาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายณัฐพล แซงผุย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายชนัดพล โคตะคุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีเทพอุบล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงพรพิมล จำรัสรักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงอุไรพรรณ สุวรรณรินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงรมย์ชลี สมใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา เชษฐา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงบุษลา ภูขันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงดาวเหนือ อุทะยุธ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ช่างทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงคณิตา หารสงคราม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธนชาติ เจริญธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายปรีชา สีดามาตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ณ เสน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายทศพล เจริญธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายนิติภูมิ พิมศร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงนิจจารีย์ คำด้วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงศศิธร โพธิบัญดิษ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงพรภิมล สำเภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ พูลเพิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงนาตาลี ชูรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงรัตนภรณ์ สมจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ เพียศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายศรายุทธ คำวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อันแสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงพิชชาพร วงศ์ศรีจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา สายบุญสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงจิรพรรณ รุ่งเรืองศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงนฤมล บุตรราศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงกมลชนก คำพระวัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงกัลธิมา มุ่งอุทุม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีเทพอุบล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายสุทธิภัทร โพธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนยามูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงนภัสษร จิตกล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงอิงอร อักขระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงทัศวรรณ จำรัสรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงอรนิษา วาสรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงวรรณนิสา สุริยัญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงญาณิดา สังลัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงพรรณพิษา สีหา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายชินวัตร เมาะราษี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาง วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ สุขเสริม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายระวินันท์ ทองคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายศักดิชัย

์

ปติตัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา โทสาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงปารียา บุทเสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายกริชเพชร ศรีสุนันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายพีรณัฐ จรจอหอ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายมณฑล รักษาสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๖ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ นอกตะแบก

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายศาสตรา นามราช

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงอรณิชา พาภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายทัศนัย ใหญ่โสมานัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายปญญา ดีสะน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายวณัฐพงศ์ บำรุงศร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงคณิตา ประจิมทิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา สุขะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา ชาภิรมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงอินทุอร คำพิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนาการณ์ มณีพร้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายณัชพล วิชาชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายประพันธ์ เลิศประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายปญจพล ศรีสูงเนิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายหรรษวัต ปสริยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงจิตรลดา สะตาเขตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจตุรงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงศศิธร น้อยศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงอภิญญา ฟองสาลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิสัยกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายศุภชัย สีหาบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายสิทธิพล ไชยพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายธนากร กองเสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายสุรชัย พิมโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายอัครนันท์ จรัสพงศ์พันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงเกวลิน ศรีมังคละ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงแพรววรินทร์

สีหาปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงวิภาวี สารีราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงศศิธร นามราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงสมใจ นุ้ยบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงสุทธดา ทองขันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายคฑายุทธ บุริพอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิสัยกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงกมลพรรณ เหมือนจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงผกามาศ วังศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงรัตนา ชัยสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงกรณิการ์ มังคละ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ คุรุปญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายณัฐกิต แสนดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายณัฐิวุฒิ เทวารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ สุยอย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงธิติยา แสนหล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนิชาดา คำเหลือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายเนวิน ทองจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายประวัต มุขธวัช
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงปานไพลิน ปองทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายภาณุ ประจิมทิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายวัชเรนทร์ พลสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายศรัณยู แก้ววิเศษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ แพงโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงศิริพร นางาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงสุจิตรา มนตรีชน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงอินทิรา บุตรพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงนริศรา สิงทิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ มิตรศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายสราวุธ โสภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๖

นางสาวกรรณ์ลดา บุญเมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายกฤษรินทร์ ชาพิทักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายขนิษฐา รัชกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๕๙

นางสาวเขมิกา บรรณบดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวชลลดา คิอินธิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงชัชรินทร์ พงษ์สุระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๒

นายณัฐพงษ์ ปราบราบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๓

นางสาวณัฐริกา ผ่องใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อันทะปญญา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยีโถ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีอินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๗

นางสาวนฤมล โทสาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายปณิวัฒน์ แก่นไกร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงปนัทธิดา ศรีเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๐
นายพงศ์พสิทธิ

์

คงมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๑

นางสาวพรพรห์ม โยริบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงพรไพลิน ปะติตัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๓

นางสาวพรรณษา พันธิทักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๔

นางสาวพัดนัดดา สายโยธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๕

นายพันธกานต์ รุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๖

นายพีระพัฒน์ ฝายพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายมนัสพล อึงพรหม

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๘

นางสาวรินรดา รุ่งเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงวนิดา นามวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงวรรณนิภา ร่างดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงวรรณา กองสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๒

นายวัชรพล ศาลางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๓

นายวิชิตชัย พาสุดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๔

นายวุฒิพงษ์ แสงกล้า
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๕

นายศราวุฒิ บุญสูง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๖

นางสาวศิราประภา โสภาพาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายศิริพงษ์ สาระคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๘

นายศุภวิทย์ อินทจร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๘๙

นายสหรัถ ขำเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวเสาวลักษณ์ แคนหนอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๑

นายอภิญญา ชนชนะกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๒

นางสาวอมิสรา จันทะแจ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๓

นางสาวอลิษา ศรีชัยชนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๔

นายอานุภาพ สีสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๕

นางสาวอารียา ชาภิรมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๖

นายชนะชน ยามดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๗

นางสาวดวงกมล ยลวิลาศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๘

นายปยวัฒน์ พรมโยธา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงวรรณภา แก้วตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวนพจิรา ใคร่นุ่นหลง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวกันทร์นี ยอดวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๒
นางสาวจิกามาศ แซ่ฝู

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาวจุรารัตน์ เดชโม

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๔
นายณฐชา สิงทิศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๖๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวนริศรา บุตรบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาวนริศรา อุทุมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๗
นายนันฐวุฒิ ธรรมวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๘
นายนันทวัฒน์ ขันธวุธ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวนุชจิรา ไสยศาสตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๐
นายพัชรพงศ์ จีนมหันต์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๑

นางสาวพัชรี ประจิมทิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๒

นางสาวพัชรีญา ทองไวย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๓

นางสาวมณีรัตน์ แตงโยธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๔

นายมิงขวัญ

่

ขอสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๕

นางสาวมินตรา ร่มโพธิทอง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๖

นางสาววรรัตน์ เพรชรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๗

นางสาววรวรรณ โพศรีกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๘

นางสาววลินีย์ ทองขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๑๙

นางสาววาสนา กองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๐
นายวิทยา เลิศประเสริฐ

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๑

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๒

นางสาวสุกัญญา ฝายพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๓

นางสาวสุพัตตรา เคหะฐาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๔

นางสาวอภิญญา มังคละ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๕

นางสาวสุภาวดี แสนขวา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๖

นายเจษฎา ทองขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๗

นางสาวชลิตา คำโส
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๘

นางสาวชุติมา วรพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๒๙

นางสาวฑิตฐิตา บุญโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวตวงรัตน์ สีเมืองเฮ้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๑

นางสาวธนภรณ์ ปราบพาล
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๒

นายธีระ เพียสังกะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๓

นายนันทวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๔
นางสาวเบญจวรรณ สีอ้วน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๕

นางสาวปญจพร วงษ์คำหาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๖

นางสาวพจณิชา ฐานะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๗

นางสาวพรนภา สว่างใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๘

นางสาวมณีวรรณ คิอินธิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๓๙

นางสาวรุ่งราตรี จันทร์เหลือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๐
นายเลิศนุกุล ขันแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๑

นางสาววาสนา จอมทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๒

นางสาวศิริลักษณ์ คูสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๓

นายศุภวัฒน์ ปดทำยาเต
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๔

นางสาวสุชาดา แน่นอุดร
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๕

นางสาวสุพัตรา สินอุดม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๖

นางสาวสุภาภรณ์ พวงสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๗

นางสาวอรทัย กุลจันทร์สี
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๘

นางสาวอัมพิกา เคหฐาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๔๙

นางสาวอุมารัตน์ ไชยสลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาวศศินิภา ศรีเชียงสา

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๑

นางสาวนาฎกานต์ ขันตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๒

นางสาวสายรุ้ง ขวัญแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๓

นายหนามเตย วรพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๔

นางสาวจันจิรา โนนสูง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๕

นายทวีศักดิ

์

มาลา ๔/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๖

นางสาวกรรณิกา พรมเขต
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๗

นายชาคายัน จำปากุล
๒๐/๑/๒๕๑๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๘

นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
๒๐/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๕๙

นายณัฐดนัย ท้าวนิล
๑๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๐
นางณัฐนันท์ มาลา

๓๐/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๑

นางสาวดลพร
เพ็ญไพบูลย์เสถียร ๑๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๒

นางดาหวัน มูลเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๓

นางธมลวรรณ แก้วรอด
๘/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๔

นายธวัชชัย กุนเสน

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๕

นางนวลปรางค์ หลักมี

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๖

นายนิติชัย ขุนจันทร์ดี
๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๗

นายพรรณ บุทเสน ๓๐/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๘

นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
๑๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๖๙

นายพัฒนา พฤกษชาติ ๓/๕/๒๕๑๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๐
นายภูมินทร์ คำอ้อ

๕/๐๕/๒๕๑๖
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๑

นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์
๑๑/๘/๒๕๐๑

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๒

นางรัชนี ดุลย์แสง
๑๙/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๓

นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๔

นายวัชการ เจริญชัย
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๕

นายวิทยา มูลเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๖

นางสาววิลาวัลย์ ลาแพงศรี
๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๗

นายวีรยุทธ ศรีมูล
๓๐/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๘

นางศิริรัตน์ เพ็งธรรม ๘/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๗๙

นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวสงเมือง ตังทนาม

๗/๐๘/๒๕๒๓
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๑

นายสายชล แก้วรอด
๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๒

นายสุรศักดิ

์

สิงห์ทิศ
๒๘/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๓

นายเชษฐการ ไชยคำหาญ
๑๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๔

นางเพ็ญพักตร์ อุระภา
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๕

นายไวย์โชค พลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงเปยกมล แก่นหมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายอิงครัต วีระศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ สอนหนองกุ้ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงธนพร ดวงกันยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ จรบุรมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงสุพัตตรา โกมาร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายธรรมนูญ สุภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงธัญญา ผาสุราษฎร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงนลินี ชัยศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๕

นายจักรพงษ์ อันทนิล
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๖

นายปญญา ไข่พรมราช ๑/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายตะวัน หาญอาษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สอนโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายชยางกูร มาลัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายเกียรติภูมิ กองชัย

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายเจษฎาพร ทองธรรมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายณภัทร ทองนอก

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายนันทเดช สมบูรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวรวุฒิ ประจิมทิศ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายชัชวาล พุดปอ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายปยวัฒน์ เมทะโว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายสุรวงศ์ สุดแท้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายภานุพงษ์ ชัยมัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายวิริยะ หงษ์มา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายภาคิน ดวงพันพล

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายธนภัทร อัคฮาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ เมืองหลวง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงอินทิรา ปุณกรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เคนาอุประ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ภูอกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายวุฒิชัย แพงโคตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายดนุสรณ์ จองระโหง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงอนัญญา ศรีพุทธา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายปรวีร์ คุ้มไทย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงเกสรา กาสังข์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายศักย์ษรณ์ ดังเดิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงจุฑามณี สมบัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงวิราวรรณ กรุกัณฑ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายอนุชิต เคหฐาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงพณิดา พรมอุนารถ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายอภิวรรณ เหมือนจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายพัสกร กรีฑา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงกานต์กวิน เล็งหะพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายภูรินท์ บุญพา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวาสนา นามภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงอัญญาณี สิทธิพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายพณิชพล เคียงวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายเมธัส ฟองสาลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายเฉลิมชนม์ ภูผารีซอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายธีรพล ประดับจิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ผลบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายศุภสันห์ ปราบราบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายสุรวี สุวรรณวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงปนัทดา จันทร์ไต้
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ผาสุราษฏร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ พันธวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายศวกร แสนดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงณัฐิยา สารีพัว

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายต้นตระกูล คำภูษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายปฎิพล คุ้มไทย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงจุฑามณี ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงชลิตา ศรีวงษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงพิภัทรา นาคเสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายยงยุทธ เวียงคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงทิปภา บุตรวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงปพิชญา ปราบราบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ แก้วรอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ วัดเปงจานเหนือ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงญาณิศา กันสาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายเผ่าเทพ ศรีบาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีแสงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายเจตภานุ ศรีเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายณัฐพล ม่อมพะเนาว์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายกฤษกร สองเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายวัชรินทร์ วรพรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ วรพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดราชโพนเงิน  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายศุภกฤต อุทัยบาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายกริชนพคุณ กองแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายจิรายุ อุดนันตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ กุลติกุล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรณวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ไกยะฝาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงวีณา วิสภา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายสุทธิวัฒน์ เทพผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลชุม วัดราษฎร์ดำริ  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายธรรมนูญ ทับทิมแดง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ จินโจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายอธิคุณ ปกกาโส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายอภิญญา เประกันยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงจินตนา สมบัวคู
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงปยฉัตร บุญกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายอนุชา กันธิมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงอรปรียา โทบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ เลียมแสน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เสพมะลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๔ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๐
นายคทาวุธ ห่มขวา

๒๕/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๑

นางอุทัย ดีแสน
๑๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย วัดสามัคคีชัย  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายสรณ์สิริ มะเริงสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงจิตตินันท์ พิมพาศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงจิรัฐพร คำแสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ธะนะสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงลักขณา ขำโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสงขาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายอนุชา อารีเอือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ ฝายชาวนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายชวกร วุฒิสาร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงวริณดา ตาเต็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายปยะ เคหะฐาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายปญญา ศรีวิชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงเกสรา สุวรรณวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไวยะบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงชัญญา ศรีสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงณัฐนพิน เคหะฐาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงนารา สุวรรณวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงไรวินท์ เนินทราย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุนันทา ทุนรวม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสีหราช  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนชนะกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงมะลิ ธรรมสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงภูริชญา ปดถาทุม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสุเพ็ญจันทร์ มาลัยไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงภัทรพร แสนเสนยา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายทักษิณ งามลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายศักดินันท์ พึงกิจ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายณัฏฐวัตร ใยแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงเทพีพร แนวสุภาพ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงอันธิกา ทวีโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายเพชรชรายุทธ

สุวรรณไตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายไชยนิวัตร พิมพ์พันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงวารุณี พงษ์ศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายปวิตร วรรณหัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงณิชากร บุญมีสนม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงอังคณา แก้ววิเศษ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายรังสรรค์ สาสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายพงศ์พิษณุ เมฆวัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ หงษ์จูมพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ภักดีเหลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายจงเจริญ เฉือยรัมย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงปณิดา นาทุ่งมน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายไตรภพ งามสง่า
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายกรกช พิลาชัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็งธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ หลวงสมบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายธนากร ศรีสวรรค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายภูวดล แสงสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กมลคราม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายพลวัฒน์ พงศ์ศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายเจษฎา พัฒเพ็ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายอนุชิต ศรีอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายธีรเดช พระวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายศุภชัย ชะนะมูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ บุตรโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายวิโรจ โพธิทอง

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ชมภู
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายมินทดา ดวงธรรมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงทัศตะวัน ถำวาป

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงอารียา ซุยลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงพจมาน บุตรมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงจิราพร ศิริสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายไตรรงค์ กุลวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงชลิดา เชิดชู
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายวันเฉลิม สาระขัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๗

นายก้องหล้า ใสสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุวรรณเวียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๔๙

นายทินกร แววศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๐
นายธนพล นามสง่า

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๑

นายพงศธร พินิจมนตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๒

นางสาวกาญจนา มงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๓

นางสาววาสนา บุญเพลิง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๔

นางสาวศิรินภา มหาอุป
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๕

นางสาวสิริประภา กดทะรัก
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๖

นายกรวิทย์ คำมุงคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายทวีทรัพย์ สมอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๘

นายเอกณรงค์ ผดุงเวียง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๕๙

นายเอกพล กำจอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๐
นางสาวจุฑามาศ อ้วนจี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๑

นางสาวชไมพร พิมพ์พันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๒

นางสาวปณาลี ปกพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๓

นางสาวลักษณา ศิริโก
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๔

นายอรอนงค์ กรมไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๕

นายจิระวุธ ชมภูวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๖

นายธนากรณ์ หมืนสาย

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๗

นางสาวธิดาภรณ์ มงคล
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายสวิช บุดดาแอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๖๙

นางสาวธิดาภรณ์ ช่างทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๐
นางสาววราภรณ์ อิมทอง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๑

นายศิริลักษณ์ เหลาแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๒

นายสุธัญญา สารบรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงวาเลนไทน์ วิจันทร์แก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๔

นางสาวกณิกฐา จอนพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายอรุณ เพ็ชรศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๖

นางสาวสิริรัตน์ รัตน์หุน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงภานุรินทร์ โมมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๘

นายธงชัย บุปผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงจณิตานันท์ ฉุนแสนดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนพล ทองตัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๑

นายทศพร ดำพลทัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๒

นางสาวมินตรา ภาพโสภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๓

นายฤกษ์ชัย โพธิศรี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๔

นางสาวจิราพร สมภาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๗ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๕

นางสาวจุฑาวดี วงค์ดวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๖

นางสาวณิราวรรณ รับสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๗

นางสาวธันรดา ศิริขันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๘

นางสาวปนิดา บุญมีสนม
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๘๙

นางสาวศศิมณฑา มหาอุป
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๐
นางสาวอินทิรา มหาอุป

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๑

นางสาววิรัญญา เผือกสีบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๒

นายเกียรติศักดิ

์

ยาวะโร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๓

นายจิรวงค์ มาลาพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๔

นายอดิศักดิ

์

สุรินทะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๕

นางสาวนันทนา เม้าลาษี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๖

นางสาวพิศมัย คำโฮง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๗

นายสิทธิโชค อุบลเกิด
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๘

นางสาวสุกัญญา ณะศรีทะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๖๙๙

นางสาวบุญย่า บัวประกอบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๐
นางสาวรภีพรรณ ดินโคกสูง

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๑
นายวัชรพงษ์ ปนาโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวอาลักษ์ษา

์

อรรคบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีพิทยาคม วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายวีรภัทร แสนปอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงชมพูนุท วุฒิสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกาญจนา ลุนพุฒ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงดวงฤทัย ออระศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงปริศนนันท์ ลาภคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วันสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงวรัทยา วรรณพราหมณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงมุฑิตา ผาสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายจิรติกรณ์ คำสีโห
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงศิรประภา แพงงา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงวัชรินทร์ คินันติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงรุ่งราวัลย์ กลีบเมฆ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงสวรินทร์ ชมภูโคตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงสุภาพร ชินศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงอรทัย สมหวัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงแพรวพลอย คำภามิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงปยดา พิมพ์ดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงสุวิมล ศรีวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงแพรวา นาวิรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงยุพิน แก้วสงคาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงวันวิสา คำงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายจิรเดช สอดสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงอรทัย หว่านเครือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงมาติกา คำน้อยเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ ชนะบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงสุชัจจา เทพี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงฉันมณี ยิมรัมย์

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายดนัย เจริญรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายพิตตินันท์ รังคำกอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ เนืองแก้ว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงนริศรา ศรีวาสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายกฤษณะ บุญศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายวีรพงษ์ สิงห์สำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงอนัญพร ธงหาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงพัณณิตา วงคำใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายคณิศร ภูเงิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงดุษฎีพร จิตจักร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีจักร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงอารียา มาตาภักดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงภาณุมาศ แสนมนตรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายจักรตุรงค์ คชเพ็ชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่กัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายกฤษฏา สิทธิศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายหรรษา เทศน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงสุชาดา ตาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงกัลยาณี ตระกูลวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายสมสิริ ตู้ปทุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายวิริยพงษ์ นาใจคง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงทิพวรรณ บริสุทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายธเนศ พิมพ์ประเสริฐ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๗๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายทศวรรษ ทองไหล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายราเชนทร์ ใจปติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงสาริกา วาโยบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงปวีณา นนนุศาสตร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงนริศรา ไชยลือชา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายชลนที สร้อยจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายธิติวุฒิ ยันทุย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายสหรัฐ ก้อมอ่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงปาลิดา สงคำจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงอินทุอร ต้นพิกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงปนัดดา โพธิปดชา

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงจิรวรรณ จันทร์ไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงอารยา คำน้อยเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายสิทธินันท์ อัตรา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงปนทิพย์มณี วิชาดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนัทพร อัสวะภูมิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ คู่พิมาย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงจิดาภา สีวิชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงจันทิมา พันธบัวศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายอนันต์ ชัยวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงเปรมฤทัย จันทะแสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้ววงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิสมบัติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายวีรภัทร แก้วกัลยา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายอภิเชษฐ คุดชิตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายอัครเดช ชาหะศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ศรีษะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายรุ่งอรุณ ธานี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงสุพักตร์ศิริ สิงห์ศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงปยะดา สมพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ไทยเมืองพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๖

นายพุฒธิพงษ์ สอนสำโรง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๗

นายรัฐศาสตร์ ละโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงดวงตะวัน พรมชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๘๙

นางสาวรุ่งอรุณ ขุนมนตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงบุษกร ศรีอุดม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายสุธิมา สมขุนทด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๒

นางสาวภัทรดา จันทรเสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๓

นางสาววนิดา ไชยราษรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๔

นางสาววนิฐา ตีบนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ซุยโง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๖

นายทวีศักดิ

์

ศรีบุญไทย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๗

นายวีรพล พูลเพิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๘

นายภานุวิชญ์ ชินบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๗๙๙

นางสาวชนมล ฝายจารี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๐
นางสาวกนกวรรณ พรรณวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๑
นางสาวศิรินภา เกตุราช

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๒
นางสาวอรัชพร กลางอินเดช

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๓
นางสาวสุภาวดี กอแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๔
นายธนาวุฒิ ศรีร้อยคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๕
นางสาวชนิฎาภรณ์ อุทัยเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๖
นางสาวมะลิวัลย์ รัญญะวิทย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๗
นายธีรวุฒิ เกิดสิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๘
นายชาญชัย แหวนเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๐๙
นายนพพร ภูขามา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวสุธาทร ซองทุมมินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายณัฐพล ไชยวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงวิพาวัลย์ สันโต
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงกนิษฐา โสภากูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงภัทราวดี แก้ววรรณา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงสริดา ธรรมวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงปยนันท์ แก้วเกิดมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงอุมาพร สมาธิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงศศิธร มีชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอกคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายอัคเดช เมืองพล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายชาติตระการ โคตรงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายธราดล ทิพย์วรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ ตาลชัยสงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงณัฏฐิญา คำมัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๑ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา กองสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงบุษกร พระวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงนำค้าง ศรีบุญมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดวงพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลดสีดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงพรรณวดี คงประพัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงปวีณา ธรรมวิเศษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงศิริวิมล วงค์ษาโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายนพฤทธิ

์

เรือนยศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายราชมงคล อึงสกาว

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงพิชยา สิทธิจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ยางนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐริดา อาจอักษร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายชินวัตร สีทาพุฒ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายปรีชา ทิวาพัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ยะประภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายราเมศวร์ ถาวร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายอนุชา โนนสว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีวารมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ พัตรสิงห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ เคียนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงรติมา สิมพิบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายนนทพัทธ์ คนยงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายอัศกวิน แก้วมงคล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายธีรพงษ์ รัตนประเสริฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายศักรินทร์ ไชยโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ นนท์สุรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายสาธร ทองภูมิเดือน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงฐิติกรณ์ ด้านเนาลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนสุริวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงโสภาพร จันทร์เพ็ง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงอนุสรา ทองใบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงพรนิภา เกษสิมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายจักริน มูลปง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ภูงามดาว
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายไพศาล แก้วเกิดมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ แก้วศรีจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงวรรณิษา หล้าแล้
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุวรรณา เพิมพร

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา สีทาพุฒ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จำนงเพียร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงประภัสสร ศรีธงชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายพีรพล นามวงษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายยุทธนา แก้วชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายศิริเชษฐ์ นาศฤงคาร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายวีรภัทร รักษาบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๒

นางสาวขวัญตา ดาเหล็ก
๐๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๓

นางสาวปยนุช ภูมาศ
๒๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๔

นางพรสมัย ทรงเย็น
๑๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๕

นายพิชิตชัย เบ้าสาทร
๐๖/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๖

นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสง
๒๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๗

นางสิรินาถ ทองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๘

นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๗๙

นางสาวอุษา บุพศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๐
ว่าทีร้อยตรีเสรี

่

ทองคำ
๒๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง วัดจันทรังษีวราราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำบง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงปานไพลิน พรมศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงวรัญญา สิงแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดไทรทองวนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงปรินดา บุญทรง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงพัชริตา ปทักขินัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงวิรญา ทำสิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีโนนม่วง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงกาญจนา คุ้มคง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงพฤกลัดดา ไชยรส
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายวีระยุทธ จันทร์เกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันปุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายธนภูมิ จารัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายพัชรพงษ์ สมีกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายพัชรพล แสงสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๓ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายยศกร รอบคอบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายฤทธิไกร สีหาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายอดิศร ชาพิมพ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายอนันต์ วรรณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงจริยพร ศรีชนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงจันทนิภา เศษศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยถา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บำรุงศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงฐิติมา สินเติม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุนิษา ตอเพ็ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสุดเขต รักหมอ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภูริภัทร เกิดสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รวมธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ สุปญยบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงยลรดี จอกสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายศราวุธ มุ่งงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายชาญยุทธ ตาดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายเฉลิมชัย พันธุกาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงสุนิกานต์ จอกสัมฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงเฟองฟา ชัยชนะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงจิราภา เปรมปรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงณัชชาภรณ์ เศษศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงปาลิดา ตรีเมฆ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายณัฐพร แสนจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายธงชัย ดามาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายธีระวัฒน์ แทบทาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงฐาปนี ถนอมสงัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรสลินคัคณางค์
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงปริชญา วรรณเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงสิริกุล พิมพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ต่างเหล่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วสะแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายสุรพล พรมนาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงกมลชนก ชินผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงศุวมาส แสงตะวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงกมลชนก คาดพันโน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นามวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจับไม้ วัดบุปผาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงวรรณวรี โสนาเรือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายธันวา ดุลชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงวาณิชา แสนละมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงกาญจนา ไปแดน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงวรัญญา นาถาบำรุง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยแสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงดลญา สิงห์ดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงพิชญาภา คำปญญา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายนวพล ผาริการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายทรงพล คำพิทุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงนพมาศ แสงโทโพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายฤธิกรณ์ พงอุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายพิเชฐษชัย ศรีวะกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฝาไร่ วัดเฝาไร่วนาราม  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงกมลพรรณ มันดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงพรวิภา สิงห์ทองทราย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงผกามาศ หงษ์คำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายพุทธชาติ เอือกิจ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายพงศ์พิชัย พะชะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงปนัดดา พิมพาเรือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงสุขธิดา ไชยรบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงอนันชนก อำไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงดุจดาว ชาวประสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาฮำ วัดศรีอุดมพร  

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงนุชสยา พรมกุง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

สิทธิธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายธีรนันท์ คันตะลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายภัทรกูล อินหล่น
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายพีรวัส ร้อยเสาร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายสุทธวีร์ สีชาทุม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายสิทธินนท์ ไพศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงชลธิณี ดงเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงฐิติพร เมืองกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงรัตน์ธิดาพร ชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงมนต์มณี ฝายชำนาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงอรทัย สาลีสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายปฏิภาณ สีสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงหาชัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายมงคลพัฒน์ นาสาลี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายรพีภัทร ปญญาศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีอุดม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองคำกรม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงจิตรัดดา จันทวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ สุพมาตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงพนิดา นาวิรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงรัตนา ธรรมอินราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงวรรษมน จีนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายชัยชนะ วาจี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ พัสดร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงธัญมน แสนสุด

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงศุพรรณิการ์ คำจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

วัดสุขสำราญวนาราม
 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงสุทารัตน์ ศรีแพนบาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายไกรยศ กระทาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายรัชตะ ดียางหวาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ กล้าหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูลายสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงปณิตา บำรุงภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงศศิวรรณ ฟอสาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงอารียา ผลบุญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงอรวรรณษา ไชยลือชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา รมย์งาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงกุลรัตน์ แสนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงวริสรา ราชมัง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์แก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายภาณุพงษ์ แฟงกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายเดชพิทักษ์ คำสีลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงศิวปรียา ใคร่ครวญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายณัฐพล พฤคณา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายอนุวัต ทำนาเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายจิรสิน ภูเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายจันทลักษ์ ทองทับ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายณัฐวัตร ศรีเหล่า

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายภูวนัย ใจปติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายเมธา ทะนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชสังหาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายอาทิตย์ จันทร์โสม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา ชินบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คมขำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

วงศ์วาลย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงศศิธร หว่านเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงสุวรรณา เพียงตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงอนงค์พร อุ้ยปดฌาวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายณฐภัทร วงษ์ศรีแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายณรงค์พล จีนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายทศพร เกศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

พุฒโสม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายสุภิชัย ใจทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงกรฎา ลำสัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงภคพร พาพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลเดช

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงรัชดาภร สานรัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงศศิวิมล ฉวีพักตร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา ธุระธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุนิษา ทุงจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงเอมมิตา จอมทิพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายกฤชดา กองแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายชลนที ศรีใส

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายปยะพงษ์ ภูผาดวง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ พลอยสมบูรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงกัญญาภัท แคนสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงภัทราพร แก่นสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายชยังกูล วิชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายอธิชาติ ลูกศร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงฉัตรญาภรณ์ ชารีวัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดหนองคาย  ๘๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายพิษณุ สุวรรณมิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพิมลรัตน์ มีฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงนลิตา พาลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายปวริศ ศรีคลัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงกมลชนก ผ่านแผ้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุชัญญา นาใจคง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
วัดสุขสำราญวนาราม

 

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงทิวาณี วงษ์ภาคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงปวีณา ชินโพคัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศักดิสิงห์

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงชุลิตา คุดละคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงมุกธิตา ยอดกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายทักษ์ดนัย สิทธิภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายอนุชา ปุชัยเคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วัดหนองวัวชุม  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายณัฐกรณ์ อินทบุผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ วัดโนนเชียงคูณ  

นค ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงรุจจิรา รัตนคุณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ วัดโนนเชียงคูณ  

นค ๔๕๖๐/๓๐๕๐
นายกิตติพงษ์ มาณพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ วัดโนนเชียงคูณ  

นค ๔๕๖๐/๓๐๕๑
นางธัญญาภรณ์ หนูอินทร์

๑๑/๔/๒๕๑๗
กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๕๖๐/๓๐๕๒
นางสาวรัชนีวรรณ รัตนติสร้อย

๓๐/๙/๒๕๑๑
กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๕๖๐/๓๐๕๓
นางสาววรกาญจน์ ราศี

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

นค ๔๕๖๐/๓๐๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมวงศ์

๒๑/๒/๒๕๒๘
กศน.อำเภอโพธิตาก

์

วัดกาหม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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